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 ملخص الرسالة
اجلامعة اإلسالمية، ابملدينة  )املاجستري( يف رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العامليةهذه 

وهي عبارة عن جزٍء من مشروع  علمي يف حتقيق خمطوط  - قسم القفه - املنورة، كلية الشريعة
أتليف القاضي جنم الدين أبو  شرح الوسيط اجلواهر البحرية يف: وهي بعنوان يف علم الفقه

كتاب الشهادات إىل من بداية  ه( ٧2٧املتوىف ) العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي
 . دراسة وحتقيقا هنايته،

 :نسختنيحتقيق هذا الكتاب على  وقد اعتمد الباحث يف

 .نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا: وهي األصل :األوىل
 .طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيامتحف للمقابلة: نسخة مكتبة  :الثانية

( مسلك اجلواهر البحرية) كتابه  وقد هنج املؤلف جنم الدين أبو العباس أمحد القمويل يف
دة، فجاء كتابه حافال بذكر منقله من كتب املذهب الشافعي املعت فيماالبسط واالختصار 

)أصحاب الرتجيح( مع بيان الراجح منها،  رواايت املذهب الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه
شرح الوسيط لإلمام  وتكمن أمهية هذا الكتاب أبنه اختصار شامل وجامع للبحر احمليط يف

  .الغزايل، سهل العبارة، حسن الصياغة، مرصع ابألدلة املختصرة السهلة من الوحيني
  :قسمنياستدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إىل و وقد 

  قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسيني حتتهما مطالب األول:القسم 

  .التعريف ابلكتاب املبحث الثاين:و . دراسة املؤلف املبحث األول:
  .الفنيةقسم التحقيق وهو النص احملقق ويليه ثبت املصادر واملراجع والفهارس  القسم الثاين:

: يف الصفات املعتربة يف الشاهد األّول -كتاب الشهادات، وحتته ستة أبواب:ومشل التحقيق  
: يف والثالث : يف الذكورة املعتربة فيه خبصوصها ويف العدد املرعّي يف الشهود.والثاين مطلقا.

 واخلامس: يف الشهادة على الشهادة. : يف الشاهد واليمني.والرابع مستند علم الشاهد.
 : يف الرجوع.والسادس

 .حتقيق هذا الكتاب وفق املنهج العلمي املعتمد من عمادة الدراسات العليا سلك احملقق يف
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RESEARCH SUMMARY 

This is a scientific thesis submitted in pursue of  a Master's degree in Islamic 

jurisprudence (Fiqh) , to the Islamic University of Madinah, Faculty of Sharia, 

Department of the science of Jurisprudence (Fiqh). It is part of a scientific research 

project investigating a manuscript in the science of jurisprudence entitled: Al-

jawahir al-bahriyyah (the marine gems) fi sharh al wasit , written by: 

Judge Najimu Ddin Abu Abbas Ahmed Bin Mohammed Al- Qammul , Al-

Masri, aShafie (died in 727 A.H), from the beginning of the book of 

shahaadaat (Testimonies)  to its end (study and verification). 

The researcher relied on two copies of the manuscript :- 

I-  The copy of the National Library of Paris, France (as original copy). 
II- The copy of the Library of Topkbousaray Museum, Istanbul, Turkey (for 

comparison) 

The author's methodology in his book ( Al-jawaahiri al-bahriyyah) is a simplified and 
summarized  approach in referring to the fundamental books of the shafi'i school of 
thought. so; it's a compilation of numerous narrations of Shafi'i school of thought,  
and its companions' ideas. The significance of this book is therefore  marked in its 
simple, well drafted phrases, and being a comprehensive summary of one of the 
school's crucial books: "AL- BAHR AL-MUHIT- the explanation of Al- WASIT" the book 
of Imam Al-Gazhali.  

Research methodology: The researcher divided the thesis into two sections: 

First section: Deals with study and analysis, under which are two units:- 

i: study about the  author (name, nick name, birth, death, academic background, 
etc.) 

ii: study about the book (manuscript). ( title, author, significance, author's sources 
and references etc.)  

Second section : the research section deals with the study and analysis of the text.   

It is comprised of six chapters dealing with testimonies as follows:- 

Chapter I: characters of  a witness. Chapter II: manhood and number of witnesses. 
Chapter III: sources of the testimony (witness's source of information). Chapter IV: 
witness and the oath. Chapter V: testimony on the testimony. Chapter VI: witness 
nullification (pullout). 

The researcher followed in his research a scientific  methodology approved by the 
Deanship of higher education. 
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ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيّئات  ونستعينه احلمد هلل، حنمدهإن 
أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  چ  .ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

چ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  چ  (1)

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ

(2)چ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ  

چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭڭ
(3)(4) 

 بعد: أما

فإّن العلم الشرعي واالنشغال به تعلُّمًا وتعليمًا من أعظم الُقَرب وأجّل الطاعات، وهو من 
أشرف العلوم، وأعالها مرتبة، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرًة بطلبه وحاثًة عليه، 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  چ  :من انشغل به، فمن ذلك قوله تعاىلومبيَِّّنًة فضل 

چ حجيث    ىت    يتجث  مث  ىث   
  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئچ  وقوله تعاىل: (5)

چی    ی       ی  ی 
(6) 

                                                           
 

  102 : اآليةسورة آل عمران 1)
 سورة النساء: اآلية ا 2)
 ٧1 - ٧0سورة األحزاب: اآلية  3)
( وقال : حديث حسن، 1131(، والرتمذي )2118هذه خطبة احلاجة، أخرجه أبو داود ) 4)

( من حديث عبد هللا بن مسعود، 1892(، وابن ماجة )10254( و )10250والنسائي يف الكربى )
 .10. ينظر: خطبة احلاجة صهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إال أنه منقطعوقال األلباين: 

 11اآلية ( سورة اجملادلة: 5
 9( سورة الزمر: اآلية 6
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، وقوله صلى (1)ومن السنَّة قوله صلى هللا عليه وسلم :"من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين"
 (2)من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل هللا له به طريقًا إىل اجلنة"و هللا عليه وسلم :"

 والنصوص يف هذا الشأن معلومٌة مشهورٌة.

وبتعّلم العلم الشرعي والعمل به ُُيَْصل فالح اإلنسان، وهو الغاية من خلق الثّقلني، وعلم 
الفقه أرقى العلوم منزلة، وأسناها منقبة، وأعظمها فائدة، ويدّل على عظم فضله دعاء الّنيب 

، وقد اشتغل هبذا (3)اللهم فّقهه يف الدين"صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا عنهما "
العلم العلماء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابة، والتابعني ومن 
بعدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً، وتعليماً، وإفتاًء، وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم 

والشرح، واملختصر واملطوَّل، واملنظوم واملنثور، وتكوَّنت  فدوَّنوا هذا العلم وألَّفوا فيه، فمنه املنت
املذاهب األربعة، وقويت وظهر هلا أتباع اهتموا هبا تصنيفًا وأتليفاً، وقد توارثها املسلمون 

وذلك مبا حل ابألمة -جياًل بعد جيل، لكن الكثري من تراث الفقه اإلسالمي مفقود
ط حباجة إىل حتقيق، وإخراج، ونشر لتزوَّد هبا أو خمطو -اإلسالمية من حمن كحروب وغريها

 املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون واحملققون وطالب العلم.
العثور على خمطوط قّيم  -جمموعة من طالب قسم الفقه – نالومن آالء هللا عّز وجّل أن يّسر 

)املشهور كتاب اجلواهر البحرية نفيس يف علم الفقه على مذهب اإلمام الشافعي وهو 
هـ(، وهو اختصار ٧2٧لنجم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل )ت جبواهر البحر(

 لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسه، الذي أكثره مفقود.

                                                           
 

(، 1/25يف كتــاب العلــم، ابب مــن يــرد هللا بــه خــريا يفقهــه يف الــدين ) أخرجــه البخــاري يف صــحيحه (1
 .(98(، ورقمه )2/81٧، )، ومسلم يف صحيحه: كتاب الزكاة، ابب النهي عن املسألة(٧1ورقمه: )

أخرجــــه مســــلم يف صــــحيحه، كتــــاب الــــذكر والــــدعاء واالســــتغفار، ابب فضــــل االجتمــــاع علــــى تــــالوة  (2
 (.38(، ورقمه: )4/20٧4: )القرآن

(، ورقمـــه: 1/41يف كتـــاب الوضـــوء، ابب وضـــع املـــاء عنـــد اخلـــالء: ) أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه (3
(143  .) 
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وملا كان هلذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبرية؛ استشرت أهل العلم والتخصُّص؛ فأشاروا  
ضمن  -اجلواهر البحرية-ذلك وقع اختياري لتحقيق جزء منه ل ؛علّي جبدارته للتحقيق

أسأل هللا عّز  من بداية كتاب الشهادات إىل هنايته. ،املاجستري مشروع لنيل درجة العاملية
 وجّل التوفيق والسداد إنّه ويّل ذلك والقادر عليه.
 

* * * 
 

يته العلمية  أسباب اختيار املخطوط وأهِّّ
 املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية:تتجلى أسباب اختيار 

َرزِّ ملن له صلٌة   -1 كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يـُبـْ
 هبذا الفّن من مفت وقاض وطالب علم.

أنّه اختصار شامل، وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايل، سهل العبارة،  -2
: اإلسنويوالوسيط يف املذهب الشافعي. قال احمليط ختفى أمهية البحر حسن الصياغة، وال 

 يقصد البحر احمليط. (1)"ال أعلم كتاابً يف املذهب أكثر مسائل منه"

كون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إاّل أجزاء قليلة   -3
 متفرِّقة.

عناية مصنُِّّفه بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء واإلفتاء  -4
منه،   قال املصنف رمحه هللا يف مقدِّمة الكتاب ما نصُّه: وجعلته أحكاماً جمردة عن األدلة إال 

                                                           
 

 (.2/169) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (1
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الدليل السهل، وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، واالعتماد عليه يف الفتيا 
 حلكم.وا
 .أحياان إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقّية املذاهب -5
 جاللة قدر املؤلِّف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. -6

 وهذه نبذة مما قال عنه العلماء:
قال القاضي ابن شهبة: "أمحد بن حممد بن مكي بن يسني القرشي املخزومي الشيخ العالمة 

َ جنم الدين أ بو العباس القمويل املصري، اشتغل إىل أن برع، ودرس، وأفىت، وصنَّف، وَويلِّ
نيابة احلكم ابلقاهرة،  قضاء قوص، مث إمخيم، مث أسيوط، واملنية، والشرقية، والغربية، مث ويل

مع الوجه القبلي، ودرس ابلفخرية ابلقاهرة، والفائزية مبصر، وشرح الوسيط  روحسبة مص
قال  .ب تناوال من املطلب، وأكثر فروعا، وإن كان كثري االستمداد منهشرحًا مطوال، أقر 

: ال أعلم كتااب يف املذهب أكثر مسائل منه، ومسّاه البحر احمليط يف شرح الوسيط، مث اإلسنوي
خلص أحكامه خاصة، كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر البحر، وشرح مقدمة ابن 

وشرح األمساء احلسىن يف جمّلد، وكمل تفسري اإلمام فخر  احلاجب يف النحو شرحا مطوال،
قال السبكي يف الطبقات الكربى: كان من الفقهاء املشهورين، والصلحاء  .الدين الرازي

املتورعني، ُيكى أنَّ لسانَه كان ال يفرت عن قول ال إله إال هللا، ومل يربح يفيت، ويدرِّس، 
ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: ليس مبصر  وكان الشيخ صدر الدين .ويصنِّّف، ويكتب
وقال الكمال جعفر األدفوي: قال يل: أربعني سنة أحكم، ما وقع يف  .أفقه من القمويل

 .وكان مع جاللته يف الفقه عارفا ابلنحو والتفسري .حكم خطأ، وال مكتوب فيه خلل منِّّ 
)بسطح املقطم يف  ابلقرافةن مات يف رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة عن مثانني سنة، ودف

 (1)وقموال قرية ابلرّب الغريّب من األعمال، القوصية قريبة من قوص .القاهرة(

                                                           
 

 (.55-2/254) فعيةطبقات الشا (1



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 10 
 

السيوطي يف  -اعتماد العلماء على هذا املصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه، منهم: -٧
وويل الدين أبو  (2)واخلطيب الشربين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، (1)األشباه والنظائر،

 (4)يف أسىن املطالب، شيخ زكراي األنصاروال (3)زرعة العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب،
 وغريهم الكثري.

 

 الدراسات السابقة:

قد سبقن إىل التسجيل يف هذا املخطوط عدد من طلبة برانمج ماجستري الفقه يف اجلامعة 
 اإلسالمية ابملدينة املنورة، وهم:

 يف آداب قضاء احلاجة. ّولمعاذ حممد، من بداية الكتاب إىل هناية الفصل األ مصطفى .1
، من بداية الفصل الثاين فيما جيب االستنجاء منه إىل هناية ابب ماهااتما ويلسون .2

 املسح على اخلفني.
 زبري سلطان، من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة. .3
من بداية الباب اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الفصل الثاين حممد أزهري أرغا،  .4

 فيمن أوىل ابإلمامة.

                                                           
 

، ويف )القاعــدة 12مــثال: يف )القاعــدة األوىل(  يف مســألة: عــدم اشــرتاط النيــة يف عبــادة ال عــادة، ص  (1
 .414، ويف القول يف فروض الكفاية ص 152الثالثون( ص

(، ويف حمرمـات النكـاح 1/222(، ويف بيان نصاب الزروع والثمـار )1/188مثال: يف صالة العيدين ) (2
(2/416). 
 (.2/55(، ويف صفة االنتثار يف الوضوء )2/13مثال: يف صحة ُغْسلِّ املرتد ) (3
رض (، ويف اإلجــارة، فيمــا إذا مــ1/300(، ويف أقــل الغســل للميــت )1/83مــثال: فيمــا يبــيح التــيمم ) (4

 (.2/430مستأجر الدابة أو تلف متاعه )
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علي أمحد صاحل لصوع، من بداية كتاب صالة املسافرين إىل هناية القول يف الغسل من   .5
 كتاب اجلنائز.

، من بداية كتاب النظر الثاين يف الغاسل من كتاب اجلنائز إىل مظهر منصور حافظ .6
 : األداء يف الوقت من كتاب الزكاة.ّولم األهناية القس

حممد بشري عبدالرحيم، من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل  .٧
 هناية  زكاة الفطر.

عبد هللا عبد القادر أمحد الثرايء، من بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل: يف موجب  .8
 القران والتمتع من كتاب احلج.

، من بداية الباب الثاين يف صفة احلج  إىل هناية األمر الثالث من السالم سانفوا عبد .9
 األفعال املوجبة للضمان من كتاب احلج.

عبد االله بن عبد الكرمي بن حممد السبيعي، من بداية الطرف الثالث يف األكل من   .10
 ب البيع. كتاب احلج إىل هناية الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها املماثلة من كتا

، من بداية الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه من كتاب البيع هناية حادنت مجيل .11
 املانع الثالث من موانع الرد تلف املعقود عليه من كتاب البيع.

حسن جحاف، من بداية املانع الرابع من موانع الرد ابلعيب خروج املبيع عن  يأمحد عل .12
لبيع إىل هناية فصل فيما يطرأ على الثمار املبيعة قبل ملك املشرتى إىل غريه من كتاب ا

 القطاف واالختالط بغريها من كتاب البيع.
التميمي، من بداية  القسم اخلامس من كتاب البيع إىل  منصور بن قلط منصور معجب .13

 هناية الباب الثاين يف القبض من كتاب الرهن.
كم املرهون بعد القبض يف حق ، من بداية الباب الثالث يف ححممد عليم الدين يوسف .14

 يف الصلح من كتاب الصلح. ّولاملرهتن والراهن من كتاب الرهن إىل هناية الباب األ
أبو احلسن حممد أكرم، من بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل هناية   .15

 كتاب الوكالة.
من أحكام  ّولحلكم األعبد املنان عبداحلليم هاين، من بداية كتاب اإلقرار إىل هناية ا .16
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 العارية من كتاب العارية.
صابر، من بداية احلكم الثاين من أحكام العارية، تسلط املستعري حممد جاسر أمحد  .1٧

 على االنتفاع ابملستعار من كتاب العارية إىل هناية كتاب الغصب.
 يف أركان ّولمن بداية كتاب الشفعة إىل هناية الباب األمتيقن سيف الدين مينج،  .18

 اإلجارة من كتاب اإلجارة.
قاسم، من بداية  الباب الثاين يف حكم اإلجارة الصحيحة من كتاب كاواني محزة   .19

 اإلجارة إىل هناية كتاب الوقف. 
حممد حماضر إدريس يونس، من بداية كتاب اهلبة إىل هناية الباب الرابع يف موانع املرياث  .20

 من كتاب الفرائض.
الباب اخلامس يف الرد على ذوى الفروض وتوريث  من بداية خليل خضور أنس عيسى .21

ذوي األرحام من كتاب الفرائض إىل هناية الفصل الثاين من أحكام املعنوية يف الوصية 
 ابحلج من كتاب الوصااي.

عطاء هللا احلجوري، من بداية الفصل الثالث من األحكام املعنوية للوصية من كتاب  .22
 قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة.الوصااي إىل هناية الباب الثاين يف 

محزة بوجالب، من بداية  الفصل اخلامس يف توكيل الويل وإذنه من كتاب النكاح إىل  .23
 هناية الباب الثاين يف أحكام الصداقة.   

عبدالرمحن سعيد القرين، من بداية الباب الثالث يف نكاح التفويض إىل هناية الفصل  .24
 إىل املعامالت من كتاب اخللع.الثاين يف نسبة اخللع 

ايكي قامسيوف، من بداية الباب الثاين يف أركان اخللع من كتاب اخللع إىل هناية الفصل  .25
 الثاين يف األفعال من كتاب الطالق.

، من بداية الفصل السادس يف مسائل متفرقة يف تعليق الطالق صقر علي حممد عرفان .26
 ومعىن ألفاظه. يف أركان الظهار ّولإىل هناية الباب األ

عبد الصمد عبد العزيز، من بداية الفصل الثالث يف اإلحداد من كتاب العدد إىل هناية  .2٧
 النوع الثاين يف قصاص الطرف من كتاب اجلناايت.
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اجلماعي، من بداية فصل اجلناايت فيما دون النفس من كتاب علي حممد إبراهيم  .28
 احلر الذكر من كتاب اجلناايت.اجلناايت إىل هناية فصل: مجيع ما تقدم من أطراف 

من كتاب الدايت يف بيان املوجب هلا  ّولفارس علي حممد عطيفة، من بداية القسم األ .29
 من األسباب واملباشرات إىل هناية فصل الغرم من كتاب اجلناايت املوجبة للعقوابت.

الصيد حممد عبد احلافظ عطية، من بداية الباب الثاين يف دفع الصائل إىل هناية كتاب  .30
 والذابئح.

 جريا حسن، من بداية كتاب الضحااي إىل هناية كتاب النذور.  .31
 ، من بداية كتاب القضاء إىل هنايته.بن عطية الفزي حممد دويالن .32
 

 خطة البحث
 تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية.

 -تشتمل على:ف :املقدمةأما 
 االفتتاحية -
 العلميةأسباب اختيار املخطوط وأمهيته  -
 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 التحقيق ي يفمنهج -
 

 وفيه مبحثان:: ل: قسم الدراسةوّ القسم األ
 : دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:ّولاملبحث األ

 : امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.ّولاملطلب األ  
 املطلب الثاين: مولده.  
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية.  
 الرابع: شيوخه، وتالميذه.املطلب   
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 املطلب السابع: مؤلفاته.  
 املطلب الثامن: وفاته.  

 
 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب:

 ق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.: حتقيّولاملطلب األ  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.  
 طية واماذج منها.املطلب السادس: وصف النسخ اخل  

 
 القسم الثاين: النص احملّقق.

هللا بتحقيق جزء من هذا الكتاب، وهو من بداية كتاب الشهادات إىل  بعد توفيققمت 
، وكان يف نسختني؛ األوىل: وهي األصل، نسخة املكتبة الوطنية ابريس، والذي يقع  هنايته
والثانية  .من اجلزء السادسب( 268أ( إىل اللوحة )231( لوحًة ابتداءاً من اللوحة )45يف )
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ا من ابتداءً  لوحةً  (23للمقابلة وهي نسخة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا ،ويقع يف )
 (1) من اجمللد الثاين. أ(24شر إىل اللوحة )ب( ع1) اللوحةِّ 

 :الفهارس العلمية
 وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: 
 فهرس املصادر واملراجع. -1
 .القرآنية فهرس اآلايت -2
 .النبوية فهرس األحاديث -3
 .فهرس اآلاثر -4
 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -5
 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة. -6
 األماكن والبلدان.فهرس  -٧
 .النص احملققفهرس الكتب الواردة يف  -8
 توايت.فهرس احمل -9

 
 

 منهج التحقيق
 -كما يلي:  التحقيقعليه يف  تر سنهج الذي امل

حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما  النص تنسخ -1
 ُيتاج إىل ضبط.

                                                           
 

 .308تبدأ املقابلة منها من بداية الفصل الثاين يف أحكام الشهادة؛ من صفحة  تنبيه: (1
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)و(، ـــ النسخة األصل وهى: نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، ورمزت هلا بـ تاخرت  -2
 )ط(.ـــــ مع مقابلتها بنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا ورمزت هلا بـ

الفروق بينهما  تُّ ثبأونسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، و  بني النسخة األصل تقابل -3
فيما عدا اآلايت القرآنية، وصيغ التمجيد، والثناء على هللا، وصيغ الصالة والسالم على 
النيب صلى هللا عليه وسلم، وصيغ الرتضي والرتحم، مشريًا إىل الفروق يف احلاشية على 

 النحو اآليت:
ه يف ابلتصحيح من نسخة مكتبة متحف، وأثبتُّ  تمجزمت خبطأ ما يف األصل ق إذا - أ

ه بني معقوفتني هكذا ]  [، مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل، تضعو املنت، و 
 والصحيح من نسخة مكتبة متحف يف احلاشية.

خطأ، فإين أصححه وأضعه بني معقوفتني، وأشري إليه يف ن على إذا اتفقت النسختاو  - ب
 احلاشية.

، أكملته من نسخة مكتبة متحف، كان يف األصل سقط، أو طمس، أو بياض إذاو  - ت
] [، وأشري  ه بني معقوفتني هكذاتضعو فمن مظانه من كتب الشافعية، و  مل أجده وما

تد إليه جعلت مكانه نقطًا متتالية بني القوسني هكذا هْ مل أُ  وحيثإليه يف احلاشية، 
.)...( 

زايدة ورأيت فيها اكتمال للمعىن، أثبته يف النص بني من يف نسخة املقابلة  وما كان - ث
 أشرت إليه يف احلاشية.و سقط، من فيها  ما كانمعقوفتني هكذا ] [، أو 

للداللة على هناية كل وجه من لوحات األصل، مع  هكذا:/ مائال اخط توضع -4
 ./ب(50/أ( أو )و/50)و/هكذا:  اجلانيب اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش

 آلايت القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين.ا تعزو  -5
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األحاديث النبوية إىل مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها  تعزو  -6
درجته  تبينمظانه من كتب األحاديث األخرى، و ه من تاكتفيت بذلك، وإال خرج

 معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك ابختصار.
اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة، وحكمت عليها معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك  تعزو  -٧

 .؛ إن اهتديت لذلكابختصار
فإن تعذر املسائل الفقهية اليت يذكرها املؤلف ونقوله عن الفقهاء من مصادرها،  تقوث -8

 املعتمد يف املذهب. مع بيان القول ذلك وثقته عن طريق الكتب اليت تنقل أقواهلم،
يف حمل  نقط متتالية بني معقوفتنيحذفت املكرر ووضعته بني معقوفتني، أو وضعت  -9

 وأشرت يف احلاشية إىل ذلك.]…[، اللفظ املكرر هكذا 
 .اليت حتتاج إىل بيان األلفاظ الغريبة، واملصطلحات العلمية تشرح  -10
 ذكرهم يف النص احملّقق. ةترمجة إبجياز لألعالم الوارد  -11
 األطوال، واملقاييس، واملقادير، وبينت ما يعادله من املقادير احلديثة.بينت مقادير   -12
ابألماكن والبلدان اليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجودها يف زماننا  تفعر   -13

 احلاضر.
 الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث. توضع  -14
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 الشكر والتقدير
آالئه على  ، وأشكرهأمحد هللا تعاىل على توفيقه وامتنانه ،يف ختام هذه املقدمة

له احلمد يف ف ،لقيام هبذا العمللنا على ا ، على إعانته وتوفيقهعددا اليت ال حتصىونعماءه 
فنسأله تعاىل أن يتقبله منا وجيعله خالصا لوجهه الكرمي. كما نسأله سبحانه  ألوىل واآلخرة.ا

، وأن يزيدان من العلم النافع والعمل ره وشكره وحسن عبادتهواإلعانة على ذك التوفيقمزيد 
 الصاحل، إنّه ويّل ذلك والقادر عليه.

، منذ الصغربرمحتهما  ربياينإىل والَديَّ الكرميني الَذين  اجلزيلأتوجه ابلشكر مث 
يّل رب اغفر ) إال أن أقول:يل مها، ما نعم املربيان ف وشجعاين على التعلم والتفقه يف الدين، 

 كما ربياين صغريا(.ارمحهما  و ولوالدي 
كويف وتكبدت معي املشاق طوال ع صربتاليت  الكرمية، وأسريت املباركة كما أشكر زوجيت

 جيعلهم مباركني أينما كانوا.الرسالة، أسأل هللا أن هذه على 
امعة القائمني على اجلوافر إىل اململكة العربية السعودية، املمثلة يف أتقدم ابلشكر ال مث
اإلقامة و  القبول يف اجلامعةابملدينة املنورة، من املدراء واملدرسني، على أن منحوين  اإلسالمية

مبدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، للتعلم واالستفادة من علمائها الراّبنيِّّني، وصربوا علّي 
إلسالم ويوفقهم خلدمة اأسأل أن يبارك هلم يف جهودهم  هللاَ وحتّملوين طوال هذه السنوات، 

كلية مدير اجلامعة، و وأخص ابلشكر  .، وجيعلهم قادة النصر لألمة اإلسالميةملسلمنياو 
 وقسم الفقه خصوصا، جهودكم مباركة. ،اأبمجعه الشريعة

مث أتوّجه ابلشكر الوفري لشيخي ومعّلمي: األستاذ الدكتور عبد الرمحن بن رابح 
الذي أشرف على رساليت فلم يسأم مرة يف بذل  –خطاه  حفظه هللا تعاىل وسّدد –الردادي 

ه، ونعم معلم راّبيّن. أسل له هللَا مزيد التوفيق  جهد، أو إبداء رأي أو نصح، فكان خري موجِّّ
 خلدمة دينه وأن ميتعه ابلصحة والعافية، وجيزيه خريي الدنيا واآلخرة.

خري الصحب، وعوان على كانوا –طالب قسم الفقه  –كما أتوجه ابلشكر إىل زمالئي   
جناح هذا العمل. كما أشكر كّل من ساهم يف إجناز هذا البحث، ممن بذل ُنْصًحا، أو 

 تشجيًعا، أو حتفيزا، أو دعوة صاحلة. فجزاهم هللا عنا خري اجلزاء.
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 :فضيلةال لصاحيب موصول وشكري
 (حفظه هللا تعاىل ورعاه) عيد سفر مسفر احلجيلي رالدكتو  األستاذ

 (حفظه هللا تعاىل ورعاه) حممد سند اليف الشاماين الدكتورو 
 .تباطاهتما العلمية والعمليةر وا هماشاغلمذه الرسالة رغم كثرة هل يتعلى تفضلهما بقبول مناقش

وفقهما . دينالوتقدير حمل اهتمام على مطالعتهما يف هذا البحث؛ ومالحظاهتما فأشكرمها 
يف دينهما  الصحة والعافية أينما كاان، ومتعهما بتمام هللا خلدمة دينه، وجعلهما مباركني

 ودنيامها.
حفظه هللا تعاىل  –ف بن انفع العمري يستاذ الدكتور اناأل فضيلةشكري موصول أيضا لو 

 ، فجزاه هللا خريي الدنيا واآلخرة.على هذا املخطوط رو عثليف ا العمدةالذي كان  –ورعاه 
هلل وحده والعصمة ملن  الكمالف، غري معصوميف اخلتام، هذا جهد لطيف من طالب و 

ما فيها من و  ة،واملنّ والفضل الشكر احلمد و وله  –فمن هللا وحده ، فما فيه من صواب عصمه
 اعن هأن يتجاوز  هأسأل، وأستغفر هللا منه، و وما سوََّلْت يل نفسي نقص فمن وتقصرييو خطأ 

 .وجلميع املسلمنينا ويغفر ل
آخُر دعواان أنِّ احلمُد وعلى آله وصحبه أمجعني، و  ،على نبينا حممدوابرك وسلم  مهى اللّ وصلِّّ 

 .هلل رب العاملني
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 : قسم الدراسةلوالقسم األ
 

 

 ان:ثوفيه مبح
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 ّولاملبحث األ
 

 دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب
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 :، ولقبه: امسه ونسبه، وكنيتهّولاملطلب األ
 : امسه
الشافعي  (2)بن ايسني القرشي املخزومي القمويل (1)أمحد بن حممد بن مكي بن أيب احلزم هو

 (3)أبو العباس جنم الدين القاضي
 : املخزومينسبه
 : كنيته

وهو  (4)اتفقت مصادر ترمجته أن كنيته أبو العباس، غري ابن العباد قال: أبو العباسي،
 (5)خطأ.

 (6): اشتهر بنجم الدين.لقبه
 
 

                                                           
 

 .(: أيب احلرم، ابلراء املهملة8/61) الوايف ابلوفيات ( يف1
القمــويل: نســبة إىل قمولــة، الــذي هــو بليــدة أبعلــى الصــعيد مــن غــريب النيــل، كــذا قــال احلمــوي. وقــال ( 2

. ينظـــر: يف القبلـــي قمـــوال، األقصـــر، مصـــرالســـبكي: بلـــدة يف الـــرب الغـــريب مـــن عمـــل قـــوص. ويقـــع اليـــوم 
(، 399-4/398(، ومعجــــم البلــــدان )9/31(، وطبقــــات الشــــافعية الكــــربى )6/٧5شــــذرات الــــذهب )

 .209وعة املدن اإلسالمية صموس
الكــربى (، طبقــات الشــافعية 8/61( انظــر ترمجتــه يف: الــوايف ابلوفيــات صــالح الــدين خليــل الصــفدي )3
 .2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/169( ، طبقات الشافعية لإلسنوي )9/30)
 .(6/٧5شذرات الذهب )( انظر: 4
  .64: الطالع السعيد صـــ نظري( 5
(، طبقـات الشـافعية 2/169( ، طبقات الشـافعية لإلسـنوي )9/30)الكربى طبقات الشافعية  :( انظر6

 .(2/254البن قاضي شهبة )
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 املطلب الثاين: مولده:
 (2).وقيل: سنة ثالث ومخسني وستمائة (1)كان مولده سنة مخس وأربعني وستمائة

 -ألمرين: هو األقربل واألوّ 
 (3)ه٧2٧سنة  تويّفِّ ه مصادر الرتمجة أنّ  : اتفقتّولاأل

  (4)من عمره.ثمانني ال زاو جتوقد : ذكر ابن كثري وابن قاضي شهبة أنه تويف الثاين
 ه( وهو األقرب، وهللا أعلم.64٧؛ كان والدتُه قبل سنة )ّولواحلاصل: على القول األ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 (.1/222األعالم للزركلي ) انظر: (1

 (.1/383بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ) :( انظر2
(، 9/30طبقـــــات الشـــــافعية الكـــــربى )، (8/61الـــــوايف ابلوفيـــــات )، 64الطـــــالع الســـــعيد ص  :( انظـــــر3

 .(2/169طبقات الشافعية لإلسنوي )
 .(2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )14/151ينظر: البداية والنهاية البن كثري )( 4
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية:
نشأ يف قمولة بصعيد مصر، وتعلم بقوص، فتفقه يف ابتدائه مبدينة قوص على الشيخ العالمة 

 جمد الدين على بن وهب القشريي املعروف اببن دقيق العيد.
القاهرة وتفّقه هبا على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهري الدين النرسي وأقرانه إىل أن برع يف  وردَ مث 

 العلوم، وظهرت فضائله، ونبل قدره، وكرب أمره.
 (1)ومسع من قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة وغريه.

ونشأ يف بيت علم؛ فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية. كان أبوه يـُنـَْعت ابلصدر، وعمُّه 
لقطب، مما كان له األثر يف نشأته وتعليمه حىت أصبح فقيها يشار إليه ابلبنان كما نص اب

على ذلك بعض تالميذه، ودلت على ذلك مؤلفاته وما نقل عنه من علم ومباحث يف العلم 
 صة.عامة، ويف الفقه خا

توىل التدريس والقضاء، واحلسبة يف مدن عّدة، منها: القاهرة، واجليزة، واحلسينية، وأسيوط، 
 (2)رمحه هللا. -وغريها وما زال على ذلك إىل أن تويف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 (.2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/30) الكربىطبقات الشافعية  انظر: (1
 .(2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/30) الكربىطبقات الشافعية  انظر: (2
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه:
 : شيوخه:أّوال

  وأشهرهم: لفقه وشىت أنواع العلومتتلمذ القمويل على عدد من الشيوخ أخذ منهم ا
حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي، املنفلوطي مّث القوصى  -1

املصري، الشافعي، املالكي، املعروف اببن دقيق العيد )أبو الفتح، تقي الدين(، حمدث، 
حافظ، فقيه، أصويل، أديب حنوي، شاعر، خطيب، ولد يف ينبع على ساحل البحر األمحر 

هـ(، ونشأ بقوص، ورحل إىل الشام ومصر ومسع الكثري، وويل 625)من أرض احلجاز سنة 
 (1)ه(.٧02/صفر/سنة11) قضاء الداير املصرية، وتويف ابلقاهرة يف

أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم، أبو العباس، األنصاري، املصري،   -2
على الظهري هـ(، من فضالء مصر: تفقه 645املعروف اببن الرفعة. فقيه شافعي، ولد سنة )

الرتمنيت، والشريف العباسي، ولقب ابلفقيه، مسع احلديث من حمىي الدين الدمريي ودرس 
 هـ(.٧10ابملدرسة املعزية. وكانت وفاته يف ليلة اجلمعة اثمن عشر شهر رجب سنة )

يف شرح الوسيط، والكفاية يف شرح التنبيه، وبذل  العايل املطلبتكملة من تصانيفه: و 
النصائح الشرعية يف ما على السلطان ووالة األمور وسائر الرعية، واإليضاح والتبيان يف 

   (2)معرفة املكيال وامليزان، والرتبة يف احلسبة.
بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة بن علي بن حازم الكناين،  -3

لبياين، الشافعي )بدر الدين( مفسر، فقيه، أصويل، متكلم، حمدث، مؤرخ، أديب، احلموي، ا
هـ(، وويل 639انثر، انظم، مشارك يف غري ذلك، ولد حبماة يف أربع ربيع اآلخر سنة )

                                                           
 

   .(2/229(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )31و9/30) الكربى( انظر: طبقات الشافعية 1
 (.2/211(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/24) الكربى( انظر: طبقات الشافعية 2



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 26 
 

القضاء ابلقدس، والداير املصرية، وبدمشق، ومجع بني القضاء ومشيخة الشيوخ واخلطابة، 
 (1)من اإلمام الّشافعي. قريًباهـ(، ودفن ٧33دى األوىل سنة )وتويف ابلقاهرة يف عشرين مجا

 اثنيا: تالميذه:
مع شهرة القمويل يف عصره وذايع صيته وتدريسه يف عدة مدارس إال أن كتب الرتاجم مل 
تذكر له إال العدد القليل من التالميذ، ولكن من خالل البحث يف ترمجة القمويل يتبني أن 

 العدد أكثر من ذلك، وأشهرهم: 
صل، حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد بن عطية املصري األ -1

الشافعي، العثماين، املعروف اببن املرحل واببن الوكيل صدر الدين، أبو عبد هللا فقيه، 
هـ(، ونشأ 665أصويل، حمدث، متكلم، أديب، شاعر. ولد بدمياط يف شوال سنة: )

بدمشق، وتفقه وأخذ األصلني والنحو وأفىت وانظر، ودرس ابلشاميتني، وويل مشيخة دار 
ابن تيمية، وانتقل إىل حلب، فأقام هبا مدة ودرس، مث انتقل إىل  احلديث األشرفية، وانظر

 (2)هـ(٧16الداير املصرية ودرس ابملشهد احلسين، وتويف ابلقاهرة سنة: )
جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن املطهر بن نوفل األدفوي الشافعي،كمال  -2

هـ(، وتويف ابلقاهرة 685)الدين، أبو الفضل فقيه، أديب، مؤرخ، ولد يف نصف شعبان سنة: 
 (3)هـ(.٧48/صفر/سنة:1٧يف )

                                                           
 

 .(2/280(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )31و9/30) الكربى( انظر: طبقات الشافعية 1
أعيان انظر: " ومسع الكتب الستة على أشياخ عصرهعاصر القمويل يف مصر. وقال عنه الصفدي: " ( 2

(، وطبقات الشافعية البن قاضي 31و 9/30الكربى )(، وطبقات الشافعية 5/5العصر وأعوان النصر )
 (.2/233) شهبة

كــان معاصــرا للقمــويل، وقــد تعلــم بقــوص والقــاهرة، وأخــذ عــن بعــض شــيوخه كــابن دقيــق العيــد وغــريه. ( 3
األعــالم (، 3/20(، طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة )31و9/30انظــر: طبقــات الشــافعية الكــربى )

 .(2/122للزركلي )
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عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي األموي اإلسنوي  -3
أبو حممد اإلمام العالمة منقح األلفاظ وحمقق املعاين ولد  املصري الشافعي، مجال الدين،

 (1)ن برتبته بقرب مقابر الصوفية.هـ(، ودف٧٧2ه(، وتويف سنة: )٧04إبسنا يف رجب سنة: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

" أي بعـد الســبعمائة، …قـراء واإلفــادة مـن سـنة سـبع َوعْشـرين وانتصـب لإلقـال ابـن قاضـي شـهبة: " ( 1
 (.98/ 3) لهانظر: طبقات الشافعية وهي سنة وفاة القمويل. 
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 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:
جلى ويت ،أما مكانة جنم الدين القمويل العلمية فقد كان من علماء الشافعية املعدودين

كما يتجلى ذلك أيضا عليه،  العلماء لثناء ابو  ابلنقل عنه،ن بعده م ذلك من مؤلفاته واعتناء
 املناصب العلمية اليت توالها.يف 

توىّل قضاء َقمواًل عن قاضي قوص شرف الدين إبراهيم بن عتيق، مث توىّل  قال الصفدي:
الوجه القبلي من عمل قوص يف والية قاضي القضاة عبد الرمحن ابن بنت األغّر، وكان قد 

وي، مث توىّل إمخيم مرتني، وويل أسيوط واملنية قَسم العمل بينه وبني الوجيه عبد هللا السُّمراب
والشرقية والغربية، مث انب ابلقاهرة ومصر، وتوىّل احلِّسبة مبصر، واستمّر يف النيابة مبصر واجليزة 

 (1) واحلسبة إىل أن تويف. ودّرس ابلفخرية ابلقاهرة
ال يفرت عن قول ال وقد كان من الفقهاء املشهورين والصلحاء املتورعني ُيكى أّن لسانه كان 

 (2)إله إال هللا ومل يربح يفيت ويدرس ويصنف ويكتب.
 

من الفقهاء الفضالء والقضاة النبالء، وافر العقل، جّيد النقل، حَسُن التصرُّف، دائم كان 
 ( 3) وكان ثقة صدوقاً. البِّشر والتعّرف، له دين وتعبُّد، واجنماع عن الباطل وتفّرد.

 (4)ليس مبصر أفقه من القمويل. :ابن الوكيل يقول فيما نقل عنهوكان الشيخ صدر الدين 

                                                           
 

 ،(31و 9/30) الكربىطبقات الشافعية (، و 64-1/363أعيان العصر وأعوان النصر ) انظر: (1
 .(2/233وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة)

 .(31و 9/30) الكربىطبقات الشافعية  انظر: (2
هـ( ٧64أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت:  انظر: (3
 (.364و1/363)
 (.2/255(، طبقات الشافعية ابن قاض شبهة )9/30) طبقات الشافعية الكربى انظر: (4
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ما وقع يل يف حكم خطأ، وال  ؛وقال الكمال جعفر األدفوي: قال يل: أربعني سنة أحكم
 (1)مكتوب فيه خلل من. وكان مع جاللته يف الفقه عارفا ابلنحو والتفسري.

أبسباب الرقيِّّ فارتقى وغاص مع : تسربل بسرابل الورع والتقى، وتعلق اإلسنويوقال 
ا عارفً  ،ا يف الفقهكان إمامً  كهم وأكرمهم حىت انتظم يف سلكهم.األولياء فركب يف فل

ا كبري ا كرميً ا متوددً متواضعً  ،كثري الذكر والتالوة  ،ا سليم الصدرصاحلً  ،ابألصول والعربية
 (2)املروءة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 

 .64الطالع السعيد ص (1
 .(2/169طبقات الشافعية لإلسنوي ) انظر: (2
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 الفقهي:املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه 
 : عقيدته: أّوال

ت للقمويل شيئًا عن عقيدته بل ذكرت له مل تذكر املراجع اليت اطلعت عليها، واليت ترمجَّ 
ملعتقدات ر ابا أتثّ ه رمبَّ على أنّ  إن كانت القرائن قد تدلُّ و  ،ترمجة عامة بدون التعرض لعقيدته

الدين ابن مجاعة والطرق اليت كانت مدعومة من احلكام والوالة، وما كان من شيوخه كبدر 
شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما يتعلق ابعتقاد مع ين كانت هلم املناظرات خاصة وابن الرفعة الذ

انتشار  يف هذا الزمن من  ما كانو  ،يف ذلك العصر (2)وما كانوا يعتقدونه (1)األشاعرة
كالكمال   ْيهصرِّ اعومتالميذه كذلك من كان    ماو  .يضاً أالتصوف ودعمه من احلكام والوالة 

ال  ههذ ناألشعرية ولكمن نصرة العقيدة  األدفوي وابن املرحل واتج الدين ابن السبكي
األهواء والبدع، خاصة العيوب و من  األصل يف املسلم السالمةُ  عقيدته؛ ألنَّ ب اجلزميف كفي ت

مبا وقفت عليه من نقوالته  أجزم أيًضا مثل القمويل الذي انل قسطًا وافرًا من العلم. واليف 
   وهللا تعاىل أعلم. .وهللا املوفِّّق للّصوابة. يَّ وفِّ ه أتثر ابلصُّ أنّ يف السماع  عن الغزايلّ 

 :الفقهياثنيا: مذهبه 
 (3).م له، كما نص على ذلك غري واحد ممن ترجَّ فهو شافعي املذهب

                                                           
 

، فقـالوا: إن هلل سـبع تاألشعري، وهم يثبتون األمساء، وبعـض الصـفا(  األشاعرة: وهم أتباع أيب احلسن 1
حـي علـيم قـدير والكـالم لـه إرادة وكـذلك  صفات عقلية يسموهنا معاين وهي جمموعة يف قـول القائـل:

الســــمع والبصــــر وإثبــــاهتم هلــــذه الصــــفات خمــــالف لطريقــــة الســــلف. انظــــر: امللــــل والنحــــل أليب الفــــتح 
 (.1/94الشهرستاين )

(، رفــع اإلصــر عــن قضــاة مصــر ألمحــد بــن علــي العســقالين 14/50انظـر: البدايــة والنهايــة البــن كثــري )( 2
 إبـــراهيم جعفـــر مـــوغريواللطالـــب: )رســـائل جامعيـــة(  (، مقـــدمات يف حتقيـــق املطلـــب العـــايل1/343)
 (.46)صعبد الرمحن (، وللطالب: عبد الباسط حاج 46لطالب: أمحد موسى )ص ل(، و 35ص)

 (.384و 1/383بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي ) انظر: (3
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 املطلب السابع: مؤلفاته:
 صنف القمويل عدة تصانيف وهي كما يلي:

البحر احمليط يف شرح الوسيط، وهو شرح مطول أقرب تناوال من املطلب وأكثر فروعا  -1
 (1)وإن كان كثري االستمداد منه. ،وأمشل منه

وهو كتابنا هذا، تلخيص البحر احمليط، وهو خمطوط  خلص أحكامه    يةواهر البحر اجل -2
 (2)كتلخيص الروضة من الرافعي.

 (3)تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل.  -3
 (5) وهو مطبوع. (4)،تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي  -4
 (6)شرح أمساء هللا احلسىن، خمطوط.  -5
 يف رسالة علمية جبامعة القاهرة. حمقق( ٧)احلاجب،حتفة الطالب يف شرح كافية ابن  -6
 (8)الروض الزاهر فيما ُيتاج إليه املسافر.  -٧
 

                                                           
 

 (.254/ 2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )(، و 332طبقات الشافعية لإلسنوي )( انظر: 1
 (.254/ 2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )، (9/30( انظر: طبقات الشافعية الكربى )2
 حقق يف اجلامعة اإلسالمية يف رسائل علمية. ( 3
 .(2/1٧56كشف الظنون )  ( انظر:4
تفسري الفخر الرازي مطبوع كالكل وال يعلم يقينا من أين بدأ القمويل يف التكملة فيمـا أعلـم، ومل أقـف ( 5

 .مويلأحد ممن ترمجوا للفخر الرازي وال للقمويل أنه حدد حيث توقف الرازي، أو من أين بدأ القعلى 
(، طبقـات 254/ 2(، طبقات الشـافعية البـن قاضـي شـهبة )9/30طبقات الشافعية الكربى )ينظر: ( 6

 (.268/ 1املفسرين للسيوطي )
 .نفس املراجع السابقة( انظر: ٧
 (.602/ 1) لإلسنوي ( انظر: طبقات الشافعية8



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 32 
 

 املطلب الثامن: وفاته:
ه( مبصر، وُصلَِّّي عليه من ٧2٧تويف يف يوم اخلميس السادس من شهر رجب سنة )

 جنم الدين القضاء الشيخُ  ده نيابةَ وويل بع .)ابلقاهرة( مطَّ قَ مُ ح الْ سطالغد جبامع مصر، ودفن ب
 (2)".(1)البالسي

 (4).(3)وقد مات يف أايم املستكفي
 
 

 

                                                           
 

ه( ينظــر: ٧29)املتــوىف ســنة هــو حممــد بــن عقيــل بــن أيب احلســن، جنــم الــدين البالســي شــارح التنبيــه، ( 1
 .(9/252الطبقات الكربى )

 .(154-3/153ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )، و 64الطالع السعيد ص  انظر:( 2
زمــان الســلطان امللــك الناصــر. ولــد يف ســنة  هــو أبــو الربيــع ســليمان بــن أمحــد، أحــد اخللفــاء العباســيني( 3

 (.2/100ينظر: سري أعالم النبالء ) .ه بقوص، مصر٧40ه وتويف سنة 683
 (.1/364أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ) انظر:( 4
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 املبحث الثاني
 

 ،اجلواهر البحرية التعريف بكتاب 
 

 وفيه ستة مطالب:
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 : حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف:ّولاملطلب األ
: هو الكتابأن  يتبني ؛واملراجع ذات الصلةادر ابلرجوع إىل نسخ املخطوط، وإىل املص

ملؤلفه وأنّه  ( يف كتب األئمة،جواهر البحر) سماب وال ضري إن كان اشتهر ، اجلواهر البحرية
 مد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي:أمحد بن حم

تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال رمحه هللا ما نصه:  -1
 (1.)البحرية""ومسيته اجلواهر 

قال الصفدي: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحث  -2
 (2)مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر".

 (3)قال ابن السبكي عنه: "صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر". -3
كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر قال اإلسنوي:" مث خلص أحكامه خاصة   -4

 (4)البحر".
قال العبادي: "وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايل يف حنو من  -5

عشرين جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف شرح 
  (5)الوسيط.

فشرحه ومساه: البحر احمليط، مث جرد قال الزركلي: "وعن ابلوسيط يف فقه الشافعية،  -6
 (6)نقوله ومساه: جواهر البحر؛ جملدات منه يف األزهرية".

                                                           
 

 /ب(.1/2ط ) انظر: (1
 (.8/61الوايف ابلوفيات صالح الدين خليل الصفدي ) انظر: (2
 (.31-9/30طبقات الشافعية الكربى ) انظر: (3
 (.2/169) لإلسنوي طبقات الشافعية انظر: (4
 (.154-3/153ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) انظر: (5
 (.1/222األعالم للزركلي ) انظر: (6
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قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو أربعني جملدة، مث  -٧
 (1)خلص أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي".

ال الّدين حُمَمَّد بن عمر الفارقي: َوألف كتبا يفِّ قال السكسي اليمن عند ذكر مج  -8
ّ َوُهَو  َها كتاب مَسَّاُه اْلكَِّفايَة وَكتاب زواهر اجْلََواهِّر اْخَتَصَرُه من َجَواهِّر اْلَقُمويلِّ نـْ اْلفِّْقه مِّ

 (2)يفِّ قيد احْلََياة َحال مجع َهَذا اْلُمْخَتصر.
محد بن حممد القمويل يف قال حاجي خليفة: "شرحه جنم الدين أبو العباس: أ -9

جملدات مساه: البحر احمليط، مث خلصه، ومساه: جواهر البحر. وخلص هذا التلخيص: 
  (3)، ومساه: جواهر اجلواهر.88٧سراج الدين: عمر بن حممد اليمن  املتوىف: سنة 

وقد ذكر الباابين البغدادي يف إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون: أن  -10
 (4)كتابه: جواهر البحرين.القمويل مسى  

قال السيوطي يف األشباه: عدم اشرتاط النية يف عبادة ال تكون عادة أو ال تلتبس  -11
بغريها: كاإلميان ابهلل تعاىل واملعرفة واخلوف والرجاء والنية وقراءة القرآن واألذكار ألهنا 

غريه. نقله  متميزة بصورهتا. نعم، جيب يف القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من
وقد ذكر السيوطي هذا يف حوايل عشرة  (5)القمويل يف اجلواهر عن الروايين وأقره.

 مواضع.

                                                           
 

 (.299-1/298معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة) انظر: (1
 .(41و 40طبقات صلحاء اليمن )ص انظر: (2

 (.2/2008كشف الظنون حلاجي خليفة)  انظر: (3
 (.3/3٧5( انظر: )4

 (.12األشباه والنظائر للسيوطي )ص انظر: (5
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ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب له شيخ اإلسالم زكراي األنصاري حيث قال:  -12
ونقله القمويل يف حبره وجزم به يف  ،"والتصريح بقوله والفصد إىل هنا من زايدته

 (1)جواهره".
 ر"جواهر البحر". وقد كر غري كتاب نيَّ شيخ اإلسالم أن كتاب "البحر احمليط" فقد ب

 أسىن املطالب. هموضعا يف كتاب 44ذلك يف حوايل 
 اسرتد أجرة املستقبل وكذا املاضي  أّوالقال اخلطيب الشربين: "وإن تلفت األرض  -13

 (2)كما يف جواهر القمويل".
اجلواهر: واألوىل أن يناما يف فراش واحد إذا مل يكن وقال يف موضع آخر: "قال القمويل يف 

 (3)ألحدمها عذر يف االنفراد، سيما إذا عرف حرصها على ذلك".
 ونسب له الكتاب غري هؤالء كثري من علماء املذهب.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 (.1/83أسىن املطالب لزكراي األنصاري  ) انظر: (1

 (.3/484مغن احملتاج للشربين ) انظر: (2
 (.4/414مغن احملتاج للشربين ) انظر: (3
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 املطلب الثاين: أهية الكتاب، ومكانته العلمية:
 -التالية:تتجلى أمهية الكتاب ومكانته العلمية يف النقاط 

   كتب   جلمن أ يف شرح الوسيط الذى هو كتاب البحر احمليطأنّه خمتصر شامل من
قال الصفدي: "وشرح الوسيط يف  .وأكثرها مسائل ،وأغزرها علما ،املذهب الشافعي

الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد 
قال اإلسنوي: "ال أعلم كتااًب يف املذهب و  (1)اهر البحر".نقوله يف جملدات ومساه جو 

 (2)أكثر مسائل منه"
  مفقودة، ال يوجد منه إال أجزاء قليلة  –البحر احمليط  –كون أغلب أجزاء األصل

 ومتفرقة.
  كونه من الرتاث العلمي  اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغ أن يربز ملن له صلة هبذا

 علم. ، وطالبِّ ، وقاضٍ  الفن، من مفتٍ 
 ة، حسن الصياغة؛  لقد عىن املؤلف فيه بذكر األدلة ، سهل العبار ابومهذَّ  كونه خمتصرا

املختصرة السهلة ليسهل الرجوع إليه. قال اإلسنوي: وقد خلص أحكامه خاصة  
 (3)كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر البحر".

  الشافعي يف املذهبجلاللة قدر مؤلفه، وسعة علمه، وتبحره. 
 
 
 
 

                                                           
 

 (.8/61الوايف ابلوفيات صالح الدين خليل الصفدي ) انظر: (1
 (.2/169) لإلسنويانظر: طبقات الشافعية  (2
 (.2/169) لإلسنوي طبقات الشافعية (3
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق:
 يف النقاط التالية: -اجلواهر البحرية –ميكن تلخيص منهج القمويل يف كتابه 

استعمل منهج اإلجياز فقد خلص املؤلف كتابه هذا من كتابه املسمى ابلبحر احمليط، و  -
  الرافعي. كتلخيص الروضة من، واالختصار يف أحكامه خاصة

بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء  املصنفقد عىن ل -
قال يف مقدمة الكتاب: "وجعلته أحكامًا جمردة عن األدلة إال الدليل كما واإلفتاء منه،  

السهل، وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، واالعتماد عليه يف الفتيا 
 (1)واحلكم".

ينقل عن بقية و ، لخمابختصار غري  فقهاء املذهب الشافعيواألوجه وطرق قوال األ يذكر -
 .أحيااناملذاهب 

هو  مث يفرع عليها؛ فاملسائل املنصوص عليها يف كتب املذهب،  مجيعاهتم املؤلف بذكر  -
 كثرُي املسائلِّ والفروع.

 وحنوه.يف ابب كذا، أو يكثر من اإلحاالت بقوله: كما تقدم، أو كم سيأيت،  -
ديث وال يذكرها، مثل: صح فيه خرب، ذكر فيه حديث، يف أخبار ااإلشارة إىل أحيكثر  -

 صحيحة، وحنوه.
ما يذكر حكم النووي والرافعي  غالًباُيكم على املسائل أو ينقل حكم غريه عليها، و  -

ل، قوله: والقياس، ال يبعد، ويتجه أن يقاب ؛ مثالغريمها، ويبدي رأيه يف كثري من املسائلو 
 وحنوه.

املؤلف، أو اسم قد يذكر الكتاب، أو  ؛ينقل أقوال أئمة املذهب من كتبهم املعتمدة -
 يذكرمها معا مثل: النووي يف الفتاوى، الشافعي يف األم، وحنوه.

يسرد القمويل أقوال األئمة معتمدا على بعض الكتب يف الفقه الشافعي، كالروضة   -
 وغريها، وال يكاد خيرج عنها. ابن الرفعة نبيه لشيخهله، وكفاية الوأص

                                                           
 

 .تقدم ذكره (1
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 وهو ضعيف، بعيد، فيه نظر، قيل، وحنوه.بعض األقوال ويعرتض عليها بقوله:  ويردّ  -
إذا قام ابلنقل عن إمام  –رمحه هللا  –أن القمويل هلذا اجلزء  يحتقيقخالل وقد الحظت  -

 أسلوبهكون ويومل يقتصر على صياغة َمن نقل عنه، ، صاغ عبارَته أبسلوبه وفهمِّه هو
 عنهشرح عبارة َمن ينقل ل تعرضيو ، غالًبا أسهل وأرشق وأنفع من عبارة َمن نقل عنه

 .ابختصار أحياان
 -من املآخذ عليه ما يلي: -
َمن ينقل عنهم من األئمة فيقول مثال: "وقال  ذكرَ  –رمحه هللا  –رمبا أغفل املؤلف ف -

 .، أو يف قول، وحنوهكذا أو وقيل أو بعض األصحاب، بعض الفقهاء،
العلم: قال هللا،  ولكن  أفضل .عن األدلةكتابه اهتم بذكر نقوالت أئمة املذهب وجرد   -

 قال رسوله، كما قال ابن القيم يف نونيته:
 قال الصحابة هم أولو العرفان××× العلم قال هللا قال رسوله 

 (1)ني الرسول وبني رأي فالنب××× ما العلم نصبك للخالف سفاهة 
 يكثر النقول ابلواسطة وال يصرح بذلك أحياان. -

فعمل البشر مهما كانت درجته ومكانته ال خيلو من امللحوظات والنقص،  ؛وال غرابة يف ذلك
وأيىب هللا العصمة : " … رجب احلنبليوالعصمة هلل وحده وملن عصمه، قال احلافظ ابن 

 (2)…"من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابهلكتاب غري كتابه، واملنصف 
 ابلذكر يف هذا املقام: ذكر منهج املؤلف يف التلخيص. رومن اجلدي

 -يف اجلزء احملقق مبا يقابله من أصله  -اجلواهر البحرية -ينبغي أن تكون املقارنة بني كتاب 
ولكن مل أمتكن من الوصول إىل اجلزء الذي خيصن من كتاب البحر احمليط،  -البحر احمليط

                                                           
 

 .226القصيدة النونية البن القيم اجلوزي ص  انظر: (1
 .3القواعد يف الفقه اإلسالمي البن رجب ص  انظر: (2
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بني الكتابني معتمدا على النموذج يف كتاب الصالة، وذلك بذكر عالقة ابملقارنة  قمت يهوعل
 -، ويقتصر ذلك يف النقاط التالية:احمليط على البحر البحرية واهراجل
 حمل الوفاق: أّوال
 اقتصر على حمل الشاهد مما ذكر من األدلة. -
اهتم بنسبة األقوال إىل قائلها عند النقل، إما مباشرة أو ابلواسطة، وقد يبهم أحياان  -

 بقوله: األصحاب، أو أصحبنا أو العراقيني، وحنوه.
 املسائل اجملمع عليها واملتفق عليها بني األصحاب.ذكر  -
اهتم بذكر األقوال والوجوه والطرق يف املذهب، مع بيان الصحيح أو املعتمد يف بعض  -

 األحيان.
ر على ذكر األعالم مبا اشتهر به من اللقب كالقفال أو الكنية كأيب حممد، أو اقتص -

 العدة، وحنوها.النسبة كالرافعي، أو بذكر كتااب اشتهر به كصاحب 
لك يف ذكر املصطلحات الفقهية كاألقوال، والطرق، والوجوه، واملذهب، وحنوها، وكذ -

 . األعالم كاإلمام، والقاضي
 اثنيا: حمل اختالف

 ، الذي صدر به قبل الشرح.منت الوسيططرف حذف  -
، ومل يتعرض لذكر أوجه من الكتاب والسنة ذف مجيع األدلة إال الدليل السهلح -

 .، وحنوها، وشرح غريب األدلةاالستدالل فضال عن ذكر أوجه القراءات
 .املطولة حذف مناقشات األدلة، واالستدراكات والرتجيحات -
 من التفريعات على املسائل، واكتفى بذكر فرع، أو فرعني، أو فروع قليلة. احذف كثري  -
ل إال و أو الفصاب و بحذف ذكر مناسبة ذكر املسائل، ومل يتعرض لذكر املقصود من األ -

 اندرا جدا.
 .شرح الكلمات الغريبةمل يتعرض للتعريفات إال اندرا وخمتصرا جدا، فضال عن  -
 مل يتعرض لتخريج األحاديث، ويقتصر على اإلشارة إليها يف بعض األحيان. -
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س شرحا للوسيط  بعد هذه املقارنة؛ تبني يل أن كتاب اجلواهر البحرية للقمويل ليتنبيه: 
 -، وإاما هو خمتصر من بني املختصرات ملا يلي:موضوع الرسالةيف كما هو مقرر 

احمليط البحر كتابيه: يف   ذلك مل يصدر املؤلف جبزء من منت الكتاب املشروح كما فعل -
 تكملته للمطلب العايل، الذين مها شرحي الوسيط.و 

 .هحته يف شرو ر املؤلف يف كتابه إىل الشرح كما هو عاديشمل  -
 .كما هو عادة الشراح  غريب املنت املشروحمل يتعرض لذكر  -
بل ينقل عن الغزايل من الوسيط، والبسيط، واإلحياء، وغريها، كما ينقل عن بقية أئمة  -

 املذهب بدون تفريق.
 -اجلواهر البحرية  –الكتاب  ل األئمة أنّ ويصدِّق ذلك كلَّه ما تقدَّم ذكرُه من أقوا -

 من البحر احمليط.املؤلف اختصره 
 أعلم(( ))وهللا
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 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق:
يف كتابه اجلواهر البحرية مجلة من املصطلحات، كما هو  –رمحه هللا  –القمويل  استعمللقد 

، فمنها ذهبألعالم املمصطلحات عادة املؤلفني؛ منها: ما كان من مصطلحات علمية أو 
 -ما يلي:

 .اللفظية املصطلحات :أّوال

 :مصطلحات تعرب عن أراء املذهب- 
 مرفوع ألنه نصا ومسي الشافعي، اإلمام كتاب  يف عليه املنصوص القول هو النص: قوله: -

 (1)عليه. اإلمام بتنصيص القدر
 أو قدمية كانت  سواء ،- تعاىل هللا رمحه - الشافعي اإلمام اجتهادات هي األقوال: قوله: -

وهذا يشعر أن يف املسألة خالف، وأن إحدى األقوال راجح على غريه بنص  جديدة.
 (2)الشافعي.

قوله: يف قول: يستفاد منه؛ أن يف املسألة خالف يف أقوال الشافعي، وأن القول املروي  -
 (3) ضعيف، ومقابله هو األظهر أو املشهور.

 إفتاء، أو تصنيفا مصر إىل انتقاله قبل الشافعي اإلمام قاله ما يقصد القدمي: القول قوله: -
ويقصد  القدمي. ابملذهب أيضا ويسمى عنه، يرجع مل أم األكثر وهو عنه رجع أكان سواء

 (4)هبذه الصيغة أن القدمي خيالف اجلديد، وأنه مرجوح.

                                                           
 

 .31، مصطلحات املذهب الشافعي ص89فقه الشافعي صمعجم مصطلحات ينظر:  (1
 .32ص الشافعي ، مصطلحات املذهب63 معجم مصطلحات فقه الشافعية ص (2
 32ص الشافعي ، مصطلحات املذهب63معجم مصطلحات فقه الشافعية ص (3
، مصـــطلحات 61-60(، معجـــم مصـــطلحات فقـــه الشـــافعية ص109-1/108ينظـــر: اجملمـــوع ) (4

 33ص الشافعياملذهب 
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 ابملذهب ويسمى إفتاء، أو تصنيفا مبصر الشافعي قاله ما به يقصد اجلديد: القول قوله: -
ذلك أن اجلديد خيالف القدمي، وأنه هو الراجح. واترة يقول: اجلديد ويشعر  اجلديد.

 (1)الصحيح.
 الشافعي اإلمام إىل املنتسبني األصحاب اجتهادات هي األوُجه: أو الوجوه قوله: -

 اإلمام رمسها اليت والقواعد للمذهب، العامة األصول ضوء على استنبطوها اليت ومذهبه،
 (2) املذهب. نطاق عن خترج ال وهي الشافعي،

 كأن املذهب. حكاية يف األصحاب اختالف على املصطلح هذا يطلق الطرق: قوله: -
 أو واحد. وجه أو واحد قول إال جيوز ال آخرون: ويقول قوالن، املسألة يف بعضهم: يقول
 من ذلك وحنو مطلق. خالف فيها اآلخر: ويقول تفصيل، املسألة يف أحدهم: يقول

 (3) االختالف.
  الرتجيح:صيغ- 
  إذا وذلك الشافعي، اإلمام من األقوال أو القولني من الراجح الرأي هو األظهر: قوله: -

 على أحدمها وترُجح منهما، كلّ   دليل قوة إىل ابلنظر قواي، القولني بني االختالف كان
 (4)والفتوى. للعمل عتمدامل األظهر هو حينئذ الشافعي اإلمام أقوال من فالراجح اآلخر،

                                                           
 

 34و  26فقه الشافعية ص (، معجم مصطلحات1/180ينظر: اجملموع ) (1
 الشــافعي ، مصــطلحات املــذهب93صفقــه الشــافعية ، معجــم مصــطلحات (1/1٧0اجملمــوع )ينظـر:  (2

 50ص
 . 51ص الشافعي ينظر: مصطلحات املذهب (3
 ، مصـــــطلحات املـــــذهب15صفقـــــه الشـــــافعية (، معجـــــم مصـــــطلحات 1/12ينظـــــر: مغـــــن احملتـــــاج ) (4

 53ص الشافعي
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 منه أشدّ  األظهر لكن الظهور، يف ويشاركه األظهر يقابل الذي الرأي هو الظاهر: قوله: -
واترة يستعمل قول الظاهر، ويظهر أن..، وُيتمل أن..، إلبداء رأاي  الرجحان. يف ظهورا

 (1)مل يسبق إليه غريه، أو ما كان مفهوما من العبارة.
 كان  إذا وذلك الشافعي، لإلمام األقوال أو القولني من الراجح هو املشهور: قوله: -

 (2)املشهور. هو حينئذ الشافعي اإلمام أقوال من فالراجح ضعيفاً، القولني بني االختالف
 (3) دليله ضعف الذي الغريب ويقابله

 املذهب فقهاء اتفاق تعن كلها  فيه: خالف ال أو اجلزم، أو عليه، متفق أو اتفقوا، قوله: -
 (4) الفقهية. املذاهب من غريهم دون الشافعي،

 اإلمجاع مواطن على الداللة يف فيستعملها عليه: جممعٌ  أو أمجعوا، أو إمجاعا، قوله: -
 أئمة اتفاق أي الفقه: أصول علماء عرّفه كما  اإلسالمي، للتشريع الثالث املصدر بوصفه
 (5) املسألة. حكم يف عموما الفقه

 اختالف عند وذلك املذهب، ايةحك يف الراجح الرأي على يطلق املذهب: قوله: -
 منها الراجح هو ما املصنف فيختار أكثر، أو طريقني بذكرهم حكايته يف األصحاب

 (6) ... املذهب أو املذهب، على ويقول:

                                                           
 

مصـــــطلحات املـــــذهب ، 15ص فقـــــه الشـــــافعية(، معجـــــم مصـــــطلحات 1/12ينظـــــر: مغـــــن احملتـــــاج ) (1
 55ص الشافعي

 .5٧ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:  (2
 .٧9ص فقه الشافعية(، معجم مصطلحات 1/2ينظر: مغن احملتاج )  (3
 .65ص مصطلحات املذهب الشافعي، 11ص  فقه الشافعية ينظر: معجم مصطلحات (4
 .65ص الشافعي مصطلحات املذهب (5
مصــطلحات املــذهب ، ٧8-٧٧ص  فقــه الشــافعية(، معجــم مصــطلحات 1/10٧ينظــر: اجملمــوع ) (6

 .59ص الشافعي
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يقصد أن يف املسألة خالف استخرجها األصحاب على قواعد اإلمام  األصح: قوله: -
 (1) الشافعي. ويشعر بصحة مقابله وقوة نظريه، وأن مقابله ُيتج به.

 قوة يف منه أقوى األصح لكن الصحة، يف األصح ويشارك يقابل الذي الصحيح: قوله: -
 أو الوجهني نم الراجح الرأي على أيضا الصحيح ويطلق لذلك. عليه فرتّجح دليله

  أبن ضعيفا، الوجهني بني االختالف كان  إذا وذلك الشافعي، اإلمام ألصحاب الوجوه
 الصحيح؛ هو حينئذ الوجوه من فالراجح الضعف، غاية يف منهما املرجوح دليل كان

 عنه ويعرّب  الفاسد، أو الضعيف هو ومقابله األصح. من أقوى الصحيح يكون فحينئذ
 (2) ... وجه يف أو بعيد، وجه ويف بقوله:

 املختار استنبطه الذي هو الرأي هذا أن يقصد ...،فالن اختاره اختيار، املختار، قوله: -
 املذهب؛ صاحب من له نقل غري من األصح وهو ابالجتهاد؛ األصولية األدلة من

 (3) عليه. يُعّول وال املذهب عن خارجا يكون فحينئذ
 حكمان للمسألة كان  لو فيما وذلك ابلعلة، شبها األقوى احلكم هو األشبه: قوله: -

 (4) اآلخر. من أقوى أحدمها يف العلة لكن قياسني، على مبنيان
 (5)الرتجيح على يدل القياس: قوله: -
 صيغ من كلها  فهذه األقرب...: أو أقرب، هو أو ببعيد، وليس يبعد، ال يَبُعد، مل قوله: -

 (6) الرتجيح.

                                                           
 

 .5٧ص مصطلحات املذهب الشافعي، 13ص فقه الشافعية ينظر: معجم مصطلحات  (1
 .58ص مصطلحات املذهب الشافعي، 13ص فقه الشافعية ينظر: معجم مصطلحات (2
 .63ص مصطلحات املذهب الشافعي، ٧٧ص الشافعيةفقه ينظر: معجم مصطلحات  (3
 .61ص مصطلحات املذهب الشافعي، 19ص فقه الشافعية ينظر: معجم مصطلحات  (4
 .91صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (5
 61ص مصطلحات املذهب الشافعي، 1٧صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (6
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 (1)واألوىل... من صيغ الرتجيح.قوله: لكن األوىل، بل األوىل،  -
 :صيغ التضعيف- 

 االجتهادات ضعف ببيان اخلاصة املصطلحات من عددا كتابه  يف القمويل استعمل
 أبرزها: ومن أدلتها، ضعف أو الفقهية،

 (2) فيه. يشك فيما يستعمل ما أكثر أنه إال قال، مبعىن فهو فالن....: زعم  -
 أو املنقول، الرأي ضعف إىل إلشارة فهي يُقال...: أو قال، إن أو قيل، لو أو قيل، إن -

 (3) دليله. ضعف
 (4) دليله. ضعف أو املنقول، الرأي ضعف إىل إلشارة فهي ...:حكى فالن، ُيكى -
 (5)يف قول، يف نص، يف رواية -
 (6)يف وجه، وجه شاذ، وجه واه  -
 (٧)قال، يال يبعد، ميكن أن  -
 واالستشكال من القول، واملعتمد مقابله.على ما قاله فالن: يقصد به التربؤ  -
 (8) داللته. تتضح مل ما أي احتمال، ذي مبعىن ألنه ابلرتجيح ُيشعر ال و ُيتمِّل، -
 (9) الرأي. هبذا الرضا عدم عند فهو فكذا....: هذا صح إن -

                                                           
 

 .65، 63ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:  (1
 .٧0ص مصطلحات املذهب الشافعي، 36صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (2
 66ص مصطلحات املذهب الشافعي، 54صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (3
 66ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:   (4
 6٧ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:   (5
 68ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:   (6
 66ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:   (٧
 . ٧5صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (8
 .٧0ص املذهب الشافعي مصطلحات، 18صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (9
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 (1) ميكن. فهي صيغة متريض تدل على ضعف مدلوهلا.  -
 
 :صيغ أخرى- 
قوله: اجلواز، أو جائز..: يقصد به رفع احلرج، وهو أعم من الوجوب والندب والكراهة.  -

 (2)وإذا كان يف العقود يقصد به الصحة. 
 (3)قوله: فرع، وفروع: يقصد به أحكام اليت تنبن على األصول. -
األصل: يقصد به إما الدليل النقلي أو الدليل العقلي، أو استصحاب احلال املشار  :قوله -

 (4)إليه.
قوله: مطلقا: يقصد عدم التقييد، واطالقات األئمة: ما أطلقوه يف حمل اتكاال على ما  -

قدموه يف حمل آخر أو على ما هو معلوم. أو إذا مل يكن يف كالمهم ما يقتضي تقييد 
 (5)إطالقاهتم.

 له: وضابط كذا: يقصد أن هذا األمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامه.قو  -
 ال ولكن منه، تعد واليت املذهب قواعد على املخرجة األقوال به يقصد التخريج: قوله: -

 (6).الشافعي إىل تنسب
قوله: مفهوم كذا: ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق والتلفظ، وقد يكون ملفهوم املوافقة  -

 (٧)للمخالفة.أو 

                                                           
 

 . 95صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (1
 .86ص مصطلحات املذهب الشافعي، 2٧ص معجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (2
 .55صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (3
 . 14صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (4
 . 14صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (5
 .٧3ص مصطلحات املذهب الشافعي، 16صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (6
 .85صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (٧
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قوله: قضية ومقتضى: يدل على حكمه على الشيء ال على وجه الصراحة. وال يقتضي  -
اعتماده ألنه ُيتمل أن يكون هو مراد املنقول عنه أو ال، واثنيا: سكوته عليه ال يدل 

 (2) قوله: يقتضي: يقصد به رتبة دون التصريح.و  (1)على موافقته عليه.
 (3)من خاصة كالم القمويل.قوله: قلت: يدل على أن هذا  -
 (4)وله: أجيب: صيغة يقصد أن اجلواب منه هلذا القول. -
الذي يظهر، الظاهر كذا: حبث له يف نصوص اإلمام الشافعي وقواعده الكلية، أو من   -

 (5)قلني عنه.اكالم األصحاب الن
 (6) القيد: كلمة جاء به ملنع، أو بيان. قوله: -
 (٧)املسألة. عرض يف تفصيل بعد إمجال هو احلاصل: قوله: -
 أخرى وأحياان األصل، يف نقص إىل لإلشارة يستعملها فالن: رحر  أو يتحّرر قوله: -

 (8)توضيح. لزايدة يستعملها
 (9) وأدلتها. لآلراء تفصيل من بعده مبا االعتناء شدة لبيان اعلم: أو واعلم قوله: -
 (10)ال، أو يف التفصيل.قوله: يف اجلملة: يستخدم هذه الصيغة يف الكليات، أو يف اإلمج -

                                                           
 

 . 85صالشافعيةمعجم مصطلحات فقه ينظر:  (1
 81ص مصطلحات املذهب الشافعي، 62صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (2
 .88ص مصطلحات املذهب الشافعي، 62صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (3
 .69صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (4
 .85ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:  (5
 . 64صالشافعيةمعجم مصطلحات فقه ينظر:  (6
 . 83ص مصطلحات املذهب الشافعي، 23صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (٧
 ينظر: نفس املراجع السابقة. (8
 .84ص مصطلحات املذهب الشافعي، 16صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (9

 . 84ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:  (10
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 (1) قوله: بيان: أن هذا الكالم خيرج به ما كان من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي. -
 والسياق أخرى، اترة الندب وعلى اترة، الوجوب على للداللة يستعملها ينبغي: قوله: -

 (2) املصنف. قصد املعنيني أي يبني الذي هو
 (3) للكراهة. أو للتحرمي فيستعمله ينبغي: ما أو ينبغي ال قوله: -
قوله ينزل منزلة، أو مبنزلة: يقصد أن هذا الشيء قائم مقام اآلخر، وخاصة ما يستعمله  -

 (4) إبقامة األعلى مقام األدىن.
 املذهب. أبئمة خاصة مصطلحات اثنيا:

 الشافعية أعالم كبار  من عددا هبا يقصدو  والكىن، األلقاب بعض كتابه  يف القمويل وأطلق
 (5):هاأبرز  ومن االختصار. ألجل كامال  امسه ذكر من بدال

 (6)املتأخرون: هم ما بعد األربعمائة من الشافعية. -
 هلم كانت  حىت عظيما مبلغا العلم يف بلغوا الذين الشافعية فقهاء هم األصحاب: -

 من واستنبطوها الشافعي، اإلمام أصول على خّرجوها اليت خاصة، فقهية اجتهادات
وضبطوه ابلزمن  ومذهبه. الشافعي اإلمام إىل منسوبون ذلك يف وهم قواعده تطبيق خالل

 (٧) واملتقدمون. الوجوه أصحاب ويسمونما قبل األربعمائة. 

                                                           
 

 .21,2٧ص معجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (1
 .69صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (2
 .83ص مصطلحات املذهب الشافعيينظر:  (3
 .83ص مصطلحات املذهب الشافعي، 25صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (4
 .أييت التفصيل عند ترمجة كل علم منهم (5
 .89ص مصطلحات املذهب الشافعي، ٧2صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:  (6
 .89ص مصطلحات املذهب الشافعي، 13صمعجم مصطلحات فقه الشافعيةينظر:   (٧
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هم الطّائَِّفُة الُكبـَْرى يف االهتمامِّ بفقه الشَّافِّعِّيِّّ ونقل أقوالهِّ، ويقال هلم: العراقيون:  -
البَـْغَدادِّيُـّْوَن؛ ألّن معظَمُهم سكن بغداد وما حوهَلَا. ومَداُر مجاهري طَرِّيـَْقةِّ العِّرَاقِّيِّّنَي وكتبِّهِّم: 

ٍد   (1).اإلسفراييىنَعَلى الشَّْيخِّ َأيبِّ َحامِّ
انيون. ألّن شيخهم القفال ومعظَم أتباعهم مراوَِّزٌة؛ يقال هلم اترًة: راسهم اخل املراوزة: -

 (2)اخلُراسانِّّيون، واترًة: املراوزَة ، ومداُر طريقتهم: على القفَّال الصَّغريِّ 
 ابن سريج: فهو أبو العباس، أمحد بن عمر بن سريج. -
 .املروزي فهو اسحاق وأب -
 .يف اخلالصةقصد به الغزايل، أبو حامد:  -
حممد: يقصد به عبد اّلّل بن يوسف بن عبد اّلّل اجلوين. والد إمام احلرمني. واترة  أبو -

 يقول: قال الشيخ أبو حممد
 .اجلوين احلرمني إمام به يريد اإلمام: -
 املرادي. سليمان بن الربيع به يريد الربيع: -
 ابملستظهري.الشاشي: يقصد به أاب بكر، حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي، املعروف  -
صاحب التقريب: فهو أبو احلسن القاسم بن  حممد بن علي الشاشي، ولد القفال  -

 الشاشي. 
 صاحب الذخائر: فهو هباء الدين اجمللي بن مجيع بن جنا.  -
 يقصد أاب املكارم، عبدهللا بن علي الروايين الطربي. أو الطربي: صاحب الُعدَّةِّ: -
 بن حممد العباسي. صاحب الكايف: يقصد به أبو حممد حممود -
 الشيخ أبو اسحاق: يقصد به الشيخ أاب إسحاق الشريازي،. أو صاحب املهذب  -
 العبادي: يقصد أاب عاصم، صاحب الرقم. -
 عز الدين: فهو سلطان العلماء العز بن عبد السالم. -

                                                           
 

 .91ص مصطلحات املذهب الشافعي، (2/496(، هتذيب األمساء )1/69( يُنظر: مقدمة اجملموع ) 1
 . 1/4٧(، وهتيب األمساء واللغات )٧0-1/69مقدمة اجملموع )ينظر: (  2
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 الفارقي: فهو أبو على، احلسن بن إبراهيم الفارقي.  -
 صاحب التهذيب.، اء: فهو أبو حممد، احلسني البغويالفر  -
 .احلسني القاضي به يقصد القاضي: -
 القفال: فهو أبو بكر، املعروف القفال املروزي. -

 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق:
عدة   علىيف كتابه "اجلواهر البحرية" يف اجلزء املقرر ابلدراسة  –رمحه هللا  –القمويل  اعتمد
مباشرة أو بواسطة كتب  انهعمنها ما نقل  الشافعي؛ املذهب من كتب، وأكثرها كتب

أخرى، ومنها ما أكثر النقل منها، ومنها ما نقل منها مرة أو مرتني، ومنها ما نقل عنه 
وهو يف ، ، ومنها ما مل ينص عليهانص عليهامنها ما ابلنص، ومنها ما نقل عنه ابملعىن، و 

، املؤلفاسم و يذكر اسم الكتاب دون بعض األحيان يذكر اسم املؤلف دون اسم الكتاب، أ
 لكتاب.اسم املؤلف و السم اأو يتعرض 

 :مرتبة على حروف اهلجاء؛ نقل منهاما أكثر ال وأ (1)وسأذكر منها ما نص عليها
 وىف:تامل) ، أليب القاسم عبدالرمحن بن حممد الفوراين(2)اإلابنة عن أحكام الداينة 

 (.ه461
 مطبوع. ه،505حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتويف أليب حامد ، إحياء علوم الدين 
 القاص  ، للقاضي أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد الطربي املعروف اببنيضاأدب الق

 .ه، مطبوع335املتوىف سنة 
                                                           

 

   448انظر: فهرس الكتب الواردة يف النص احملقق، صفحة ( 1
صـنف اإلابنـة يف جملـدين والعمـد دون اإلابنـة وذكـر يف خطبـة اإلابنـة أنـه يبـني ( قال ابن قاضي شـهبة: "2

األصح من األقوال والوجوه وهو من أقدم املبتدئني هبذا األمر وأخذ عنه مجاعة منهم املتويل وقـد اثـىن عليـه 
 مة ومدحه وأطنب فيه ومسى كتابه ابلتتمة ألنه تتمة اإلابنة وشرح هلا وتفريع عليها".يف أول التت

حقــق بعــض أجزائــه يف رســائل علميــة يف جامعــة أم القــرى،   (.1/249انظــر: طبقــات ابــن قاضــي شــهبة )
 .وحققه الدكتور أمحد العمري
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 إسحاق، إبراهيم بن عبد هللا بن عبد املنعم اهلمداين، احلموي.  يبأدب القضاء أل
 ، مطبوع. ه642سنة  توىفاملاملعروف اببن أيب الدم 

  ،لإلمام أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد
 .ه، مطبوع4٧8يوسف اجلوين، املتوىف سنة 

 ملذاهب الفقهاء شرح املهذب، أليب عمر ضياء الدين عثمان بن عيسى  (1)االستقصاء
 ، خمطوط.ه602وىف سنة تاملاملاراين، 

 ه، 518، أليب سعد، حممد بن أمحد اهلروي املتوىف اإلشراف على غوامض احلكومات
 رسالة حمققة يف اجلامعة اإلسالمية. مطبوع.

 ه، مطبوع204 وىف سنةتامللإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي،  (2)األم. 
 لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي (3)األمايل القدمية. 
 (4)ه494، أليب الفرج، عبدالرمحن بن أمحد السرخسي املتوىف سنة األمايل 
  املتوىف سنةاالنتصار ملا جرِّد يف املذهب من األخبار واالختيار البن أيب عصرون 

ه. حقق بعض أجزائه يف اجلامعة اإلسالمية، ويوجد بعض أجزاء املخطوط يف 585
 ف.3 – 9293املكتبة ملركزية ابجلامعة اإلسالمية يف رقم 

 

                                                           
 

لكنـه مل يكملـه، بـل وصـل  جملـدا.يف قريب من عشرين  (  قال حاجي خليفة يف كتابه كشف الظنون: "1
طبقــــات الشــــافعية انظــــر:  فيــــه إىل كتــــاب )الشــــهادة(، ومسَّــــاه: )االستقصــــاء، ملــــذاهب العلمــــاء الفقهــــاء(.

 (.2/1912شف الظنون )، وك(1/٧0(، طبقات الشافعية لإلسنوي )8/33٧) الكربى

 ( األم من أهم مصادر الشافعية، وقد أكثر املؤلف النقل منه.2
، (٧/459ينظر: اجملموع ) .، نسبه إليه النوويالشافعي كتاب من كتب اإلمام  :( األمايل القدمية 3
 .(4/143هتذيب األمساء واللغات )و 
قال اإلسنوي: " وكتابه األمايل قد وقفت عليه، وهو إحدى أركان الرافعي يف النقل" انظر: طبقات  ( 4

 (.1/2٧3(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/322الشافعية لإلسنوي )
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 بعض أجزائها خمطوط، وبعضه ه(٧2٧املتوىف:)يف شرح الوسيط، للقمويل  البحر احمليط .
 (1)مفقود.

 ه،  502 املتوىف سنةأليب احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل الروايين،   (2)حبر املذهب
 .مطبوع

  ،ه505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتويف سنة البسيط يف املذهب ،
 .علمية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف رسال حقق

 ه، خمطوط345اليب علي بن أيب هريرة، املتوىف سنة  (3)التعليق الكبري على خمتصر املزين. 
 .التعليقة الكربى، أليب الطيب الطربي. حقق يف رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية 
 احلسن بن عبيد هللا البندنيجي، املتوىف سنة  ، للشيخ أيب علي(4)ابجلامع التعليقة املسماة

 ه.495
 (5)ه406املتوىف سنة  التعليقة، أليب حام أمحد بن حممد اإلسفراييىن  
 مطبوع.ه468سنة  توىف، املاحلسن، علي بن أمحد يبالتفسري البسيط أل ، 
 مطبوع.هـ310 سنة املتوىف جعفر الطربي يبتفسري الطربي، أل ، 

                                                           
 

 .1ف 9965و 3ف 9962يوجد أجزاء منه يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، ورقمه (  1
انظـــــر: كشـــــف الظنـــــون  وهـــــو حبـــــر كامســـــه".معتمـــــد ومطبـــــوع، وقـــــال حـــــاجي خليفـــــة: "( وهـــــو كتـــــاب 2
(1/226  .) 

 (.1/28٧وقال ابن قاضي شهبة: "وهو حبر كامسه". انظر: طبقات الشافعية )
قــال  ،وصــنف التعليــق الكبــري علــى خمتصــر املــزين نقلــه عنــه أبــو علــي الطــربي( قــال  ابــن قاضــي شــهبة: "3

 (.  1/12٧". انظر: طبقات الشافعية )وله تعليق آخر يف جملد ضخم ومها قليال الوجود :اإلسنوي
، وتقـــع يف أربـــع جملـــدات قـــال اإلســـفراييىن( هـــذه التعليقـــة علقهـــا املؤلـــف عـــن شـــيخه الشـــيخ أيب حامـــد 4

النـــووي: "كتابـــه اجلـــامع قـــل يف كتـــب األصـــحاب مثلـــه وهـــو مســـتوعب األقســـام حمـــذوف األدلـــة. انظـــر: 
 (.  1/20٧الشافعية البن قاضي شهبة ) طبقات

قال النووي: "واعلم أن مدار كتـب أصـحابنا العـراقيني أو مجـاهريهم مـع مجاعـات مـن اخلراسـانيني علـى  (5
 (.2/496ينظر: هتذيب األمساء واللغات )…" تعليق الشيخ أيب حامد
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 ،مطبوع. ،هـ6٧1 سنة املتوىف، لقرطيباعبد هللا حممد بن أمحد  يبأل تفسري القرطيب 
 ه.400أليب احلسن القاسم بن القفال الشاشي الكبري، املتوىف سنة  (1)التقريب 
 مطبوعه516لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، املتوىف سنة  (2)التهذيب ،. 
 ه، مطبوع450املتوىف سنة  املاورديلإلمام أيب احلسن علي بن حممد  (3)احلاوي الكبري. 
 للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع املخزومي، املتوىف سنة   (4)الذخائر يف فروع الشافعية

 .ه550
  ه6٧6روضة الطالبني لإلمام أيب زكراي حمي الدين بن شرف النووي، املتوىف سنة ،

 مطبوع.
 حممد بن عبدالواحد بن الصباغ، ، لإلمام عبد السيد بن (5)الشافعية  الشامل يف فروع

 ط.خمطو  ه،448املتوىف سنة 
                                                           

 

املختصــر جليــل  وحجــم التقريــب قريــب مــن حجــم الرافعــي وهــو شــرح علــى( قــال  ابــن قاضــي شــهبة: "1
استكثر فيه من األحاديث ومن نصوص الشافعي حبيث انه ُيافظ يف كل مسألة على نقـل مـا نـص عليهـا 
الشــافعي يف مجيــع كتبــه انقــال لــه ابللفــظ ال ابملعــىن حبيــث يســتغن مــن هــو عنــده غالبــا عــن كتــب الشــافعي  

 (.1/188". انظر: طبقات الشافعية )كلها
ليــف، حمــرر، مهــذب، جمــرد عــن األدلــة غالبــا، خلصــه مــن تعليــق شــيخه، وهــو أت(  قــال حــاجي خليفــة: "2

 (.1/51٧القاضي: حسني، وزاد فيه ونقص". انظر: كشف الظنون )

 واعتمد عليه يف نقل اختياراته وترجيحاته.  كثريًا( وهو من أهم مصادر املؤلف يف الكتاب فقد نقل عنه  3
قـال اإلسـنوي وهـو كثـري الفـروع والغرائـب إال أن ترتيبـه  ومن تصانيفه الذخائر( قال  ابن قاضي شهبة: "4

غــري معهــود متعــب ملــن يريــد اســتخراج املســائل منــه وفيــه أيضــا أوهــام وقــال األذرعــي إنــه كثــري الــوهم قــال 
 ".  ويستمد من كالم الغزايل ويعزوه إىل األصحاب

 (.   1/322انظر: طبقات الشافعية )
وهـــو مـــن أجـــود كتـــب الشـــافعية، وأصـــحها نقـــال". انظـــر:   قـــال ابـــن خلكـــان: ( قـــال حـــاجي خليفـــة: "5

وهــو خمطــوط توجــد نســخة مصــورة يف معهــد املخطوطــات العربيــة ابلقــاهرة  (. 2/1025كشــف الظنــون )
 شافعي غري مفهرس( وقد حقق بعض أجزائه يف اجلامعة اإلسالمية. ٧رقم )
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  :التلخيص يف أصول الفقه أليب املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف
 مطبوع.هـ(، 4٧8

 أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن الصالح، املتوىف سنة (1)شرح مشكل الوسيط ،
 .ه، مطبوع643

 املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه اجلامع ) صحيح البخاري
، ه256 سنة حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، املتوىف /وسلم وسننه وأايمه

 مطبوع.
  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا صحيح مسلم(

، هـ261 سنة املتوىف، القشريي النيسابوري عليه وسلم(، ملسلم بن احلجاج أيب احلسن
 مطبوع.

  ،(2).عبدهللا بن علي الروايين الطربيالعدة، أليب املكارم 
 املتوىف سنة ، لإلمام أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي،(3)العزيز شرح الوجيز 

 ه، مطبوع.623
  الصالح، املتوىف فتاوى ابن الصالح، لعثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف اببن

 ه، مطبوع.643سنة 
 ه، 516لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، املتوىف سنة  (4)فتاوى البغوي 

                                                           
 

 ابملاجستري ابجلامعة اإلسالمية. ( وهو مطبوع هبامش الوسيط وقد حققه طالبان يف رسالتني علميتني 1
يف الشرحني العدة، فمراده: عدة أيب املكارم، وما يرويه عن عدة أيب  أطلق الرافعيإذا احلسين:  قال(  2

ينظر: وطبقات الشافعية ته. مل أقف على اتريخ وفا عبد اّلّل يضيفها إىل صاحبها. قال اإلسنوي:
 (.1/2٧8وطبقات الشافعية لإلسنوي )، 209صللحسين 

وعمــد  ،نــهموقــد أكثــر النقــل ، صــادر القمــويل رمحــه هللا تعــاىلأهــم مهــو مــن املعــروف ابلشــرح الكبــري، ( 3
 ويف نقل األقوال والوجوه يف املذهب. ،يف اختياراته وتصحيحاتهعليه 

ــــل درجــــة الــــدكتوراه يف اجلامعــــة 4 ــــن ســــليمان القرزعــــي لني ( هــــو خمطــــوط وقــــد حققــــه الطالــــب يوســــف ب
 اإلسالمية. 
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 .خمطوط
  ،مطبوع.ه660لعز الدين بن عبد السالم السلمي، املتوىف سنة فتاوى العز ، 
  ،مطبوعه، 505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتويف سنة فتاوى الغزايل ،. 
 املروزي اخلراساين. املعروف ابلقفال  املروزي. بكر، عبدهللا بن أمحد يبفتاوى القفال، أل 

 ، مطبوع.ه41٧سنة  توىفامل
 ه، 6٧6لإلمام أيب زكراي حمي الدين بن شرف النووي، املتوىف سنة  (1)فتاوى النووي

 .مطبوع
 مطبوع.ه، 462احلسني بن حممد املروزي، املتوىف سنة  (2)الفتاوى للقاضي 
 ه، خمطوط.345املعروف اببن احلداد، املتوىف سنة   أليب بكر حممد بن أمحد( 3)الفروع 
  ه660لعز الدين بن عبد السالم السلمي، املتوىف سنة الفوائد يف اختصار املقاصد ،

 مطبوع.
 مطبوع.ه660السلمي، املتوىف سنة لعز الدين بن عبد السالم  قواعد األحكام ، 
 ه، خمطوط.31٧أليب عبدهللا أمحد بن سليمان الزبريي، املتوىف سنة  (4)الكايف 

                                                           
 

رتبهـا: أبـو احلسـن: علــي بـن إبـراهيم العطــار ( وهـي إجـاابت للمسـائل الــيت سـئل عنهـا النـووي رمحــه هللا و 1
   (.2/1188على أبواب الفقه. وتسمى بعيون املسائل املهمة. انظر: كشف الظنون )

(  وهـــي مســـائل ســـئل عنهـــا القاضـــي فأجـــاب عنهـــا فتتبعهـــا تلميـــذه البغـــوي ورتبهـــا علـــى أبـــواب خمتصـــر 2
 1431دار الفـتح للدراسـات والنشـر، عّمـان، الطبعـة األوىل، )املزين، وهي فتاوى معروفة  وقـد طبعـت يف 

    .صفحة 490م (، 2010هـ / 
الفائـــدة، دقـــق يف مســـائلها غايـــة التـــدقيق". انظـــر:  وهـــي: صـــغرية احلجـــم، كثـــرية ( قـــال حـــاجي خليفـــة: "3

   (.2/1256كشف الظنون )

. املــذهب، خمتصــر حنــو التنبيــه وترتيبــه عجيــب غريــب" يف َصــنَّف ُكتًبــا كثــرية منهــا الكــايف( قــال النــووي: "4
 (.  2/256انظر: هتذيب األمساء واللغات )
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  احملصول يف أصول الفقه أبو عبدهللا حممد بن عمر التيمي امللقب بفخر الرازي، املتوىف
 .ه، مطبوع606سنة 

 ه، مطبوع263لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن ُيي املزين، املتوىف سنة  (1)خمتصر املزين. 
 ،(2)هـ243 املتوىفاملصري  يب عبد هللا، حرملة بن ُيىي التجييبأل خمتصر حرملة 
 مفقودلإلمام أيب احلسن علي بن احلسن اجلوري (3)خمتصر املزين  املرشد شرح ،. 
  مطبوعهـ(505الطوسي )املتوىف: املستصفى، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ، 
 أليب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الضيب املعروف ابحملاملي، املتوىف سنة  املقنع

 (4)ه415
  ،املهذب يف الفقه الشافعي، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي

 .، مطبوع4٧6املتوىف سنة 
  بن رافع األسدي، هباء الدين بن شداد، املوجز الباهر يف الفقه، أليب احملاسن يوسف

 ه.632املتوىف سنة 
 لإلمام أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف  ،هناية املطلب يف دراية املذهب

 .ه، مطبوع4٧8اجلوين، املتوىف سنة 
  ،ه505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتويف سنة الوسيط يف ملذهب ،

  مطبوع.
* * * 

                                                           
 

 ( هو من أهم مصادر القمويل رمحه هللا. 1
هتـــــذيب األمســـــاء واللغـــــات انظـــــر: كتـــــاب خمتصـــــر، مـــــن أقـــــوال الشـــــافعي ومذهبـــــه، كمختصـــــر املـــــزين.   (2
 (.  1/128(، طبقات الشافعيني )2/12٧) طبقات الشافعية الكربى(، و 1/156)
صــنف املرشــد يف عشــرة قــال ابــن قاضــي شــهبة: "قــال الســبكي: "مل يطلــع عليــه الرافعــي وال النــووي" و ( 3

   (.1/130)لبان قاضي شهبة طبقات الشافعية (، 3/45٧الشافعية الكربى ) طبقاتأجزاء". انظر: 
   (.2/652) كشف الظنونانظر:  ( 4
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 النسخ اخلطية:وصف 

 : وصف النسخ اخلطية املختار  للتحقيق.أّوال

ا نسخة مصور  يف مركز امللك نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، وعنه -1
 .فيصل

( لوحة ابتداًءا من 45، ويقع نصييب منه يف )واعتمدت هذه النسخة كأصل ورمزت هلا بـ )و(
. بعد االطالع واملقارنة تبني أن السادسب( من اجلزء 268أ( إىل اللوحة )231اللوحة )

وسبب اختيارى هلذه النسخة   هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة األزهرية.
 كأصل، ألهنا حتتوى على نصييب كامال.

 (.1026رقم احلفظ: ) -1

 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس.1عدد اجمللدات: ) -2

 (.34٧عدد اللوحات: ) -3

 (.29األسطر: )عدد  -4

 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6

 مقروء متوسط الوضوح. جودة اخلط: -٧

 هـ.863سنة  ّولاتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األ -8

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود-9
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 مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا. نسخة -2

ثاين عشرة إىل ( لوحة من بداية اجلزء ال23. ونصييب منه يف )للمقابلة ورمزت هلا بـ )ط(
 .أ( منه24اللوحة )

 .(٧20رقم حفظها: ) -1
( جملدا، واملفقود منها األجزاء: 12(، وأصل املخطوط يقع يف )9عدد اجمللدات:) -2

 عشر، إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.الثاين، واخلامس، واحلادي 
 (.2020عدد اللوحات:) -3
 (.25عدد األسطر:) -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -٧
 هـ(.800اتريخ النسخ: ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. -9

 

 اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للمخطوط

 اخلاص يب  يف هذه النسخ. ال يوجد القسم تنبيه:

 نسخة دار الكتب، القاهر ، مصر. -1

 (.4/٧9/84/226رقم احلفظ:) -1
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، الرابع، اخلامس، وجزآن غري مرقمني، وهناك ّول(، وهي اجلزء: األ5عدد اجمللدات: ) -2
بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح للوسيط  ، اتضح319و  31٧جزآن آخران برقم 

 ملؤلف آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل.

 (.920عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4

 (.20-15عدد الكلمات يف السطر: ) -5

 نوع اخلط: )نسخ مشرقي معتاد(. -6

 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب.-٧

 سخ: غري معروف.اتريخ الن -8

 لون املداد: أسود. -9

 نسخة املكتبة األزهرية، القاهر ، مصر. -2

يف بداايت اجمللدات وهناايهتا شيء يسري من اخلروم بسبب األرضة، إال أهنا ال تؤثر يف 
 القراءة، وعليها متلك.

 (.42315/42316رقم احلفظ: )  -1
 جزأين، والرابع، واخلامس.(، وهي: الثاين، والثالث مقسم على 5عدد اجمللدات: )  -2
 (.865عدد اللوحات: )  -3
 (.29عدد األسطر: )  -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: )  -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي.  -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح.  -٧
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 الناسخ: علي احملّلى الشافعي  -8
 هـ(.863اتريخ النسخ: )  -9

ابقي النص ابألسود. يقع نصييب من لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، و  -10
 أ( من اجمللد الرابع.54أ( إىل اللوحة )13(لوحًة، ابتداءاً من اللوحة )42هذا املخطوط )

 
، بعد االطالع واملقارنة تبني أن هذه نسخة املكتبة السليمانية، إسطنبول، تركيا -3

 النسخة هي يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي.
 (.516رقم حفظها: ) -1
(، وهو اجلزء الثاين، وبذلك يعرف أن اجلزء الثاين املفقود من نسخة 1عدد اجمللدات: )  -2

 املتحف هو هذا. 
 (.238عدد اللوحات: )  -3
 (.25عدد األسطر: )  -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: )  -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي.  -6
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل.  -٧
 ه(.800اتريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري )اسم الناسخ   -8
 .لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود  -9
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 مناذج من املخطوطات
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 نسخة املكتبة الوطنية ابريس منبداية التحقيق 
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 لوحة بداية املقابلة من نسخة املكتبة الوطنية
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 األخري  من النص احملقق من نسخة املكتبة الوطنيةاللوحة 
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 بداية املقابلة( ) مكتبة متحف طوبقبوسرايمن نسخة  12من اجمللد  حة األوىلاللو 
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 مكتبة متحف طوبقبوسراينسخة  النص احملقق من اللوحة األخري  من
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 القسم الثاني: النص احملقق
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 (1)كتاب الشهادات

 .رحاصم بلفظ لِّ د وعُ وهِّ إخبار عما شُ  :الشهادة

 ؛ وفقهه منحصر يف ستة أبواب

 .يف الصفات املعتربة يف الشاهد مطلقا: ّولالباب األ

 يف الشهود.  العدد املرعيّ  ويف خبصوصهايف الذكورة املعتربة فيه  :والثاين

 يف مستند علم الشاهد. :والثالث

 يف الشاهد واليمني. :والرابع

 يف الشهادة على الشهادة. :واخلامس

 يف الرجوع. :والسادس

 

 

 

 

                                                           
 

( الشهادات: مجع شهادة، جتمع ابعتبار أنواعها، وإن كانت يف األصل مصدراً. والشهادة يف اللغة:  1
اخلرب والقطع، واإلخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان. واصطالحا: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة 

 .  129 ص(، التعريفات للجرجاين3/240يف جملس القاضي حبق للغري على آخر. ينظر: لسان العرب )
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 ّولالباب األ

 (1).ستة هيو  الصفات املعترب  يف الشاهد مطلقايف 

 فال تقبل شهادة صيب وال جمنون. وهو منوط ابلبلوغ والعقل  (2)؛: التكليفّولاأل

 أو أمَّ  (6)ارً أو مدبَـّ  (5)اأو مكاتبً  (4)اوال تقبل شهادة الرقيق سواء كان قن   (3)احلرية :الثاين
  (٧).ولدٍ 

                                                           
 

يطول النظر  يف الوجيز: " وهي التكليف واحلرية واإلسالم .... ووراء هذه ثالث صفات ( قال الغزايل 1
 (2/248واالنفكاك عن التهمة". ينظر: الوجيز ) ،واملروءة ،: العدالةفيها

 هو إلزام الكلفة على املخاطب. ينظر: : لغة: أمر مبا يشق، أو االبتالء. واصطالحا:يفل( التك 2
 . 65التعريفات للجرجاين ، و ٧0واملستصفى للغزايل ص  ،1264و  850القاموس احمليط 

(، مقاييس اللغة 4/1520( احلرية: العتق. السالمة من العبودية. ينظر: الصحاح اتج اللغة ) 3
(2/6.) 
: هو من مل ُيصل فيه شيء من أسباب ل النووي( القن: العبد الذي ُملَِّك هو وأبواه. واصطالحا: قا 4

العتق ومقدماته. قال اجلرجاين: هو العبد الذي ال جيوز بيعه وال اشرتاؤه. ينظر: احمليط يف اللغة 
 .1٧9(، والتعريفات للجرجاين ص4/106(، هتذيب األمساء واللغات )5/215)
: الكتابة مأخوذة من الكتب وهو الضم واجلمع، وكتابة العبد لضم جنم إىل جنم. النووي ( قال اإلمام 5

كاَتُب : الَعْبُد قال الرافعي
ُ
: وقيل ألهنا توثق ابلكتاب ألهنا مؤجلة وما يدخله األجل يستوثق بكتابته. امل

ه بَثَمنِّه، فإذا (، والصحاح اتج اللغة 10/٧8سعى وأداه عتق. انظر: هتذيب اللغة ) يكاَتُب على نـَْفسِّ
 (.214التعريفات الفقهية )ص ،(3/289) و (4/111(، وهتذيب األمساء واللغات )1/209)
َُدبَّر: هو من علق عتقه على موت. فاملطلق منه: أن يعلق عتقه مبوت مطلقا، مثال إن مت فأنت  6

( امل
شرح حدود ابن حر. واملقيد منه: أن يعلقه مبوت مقيد، مثل: أن مت يف مرضي هذا فأنت حر. انظر: 

 .199ص، والتعريفات الفقهية حملمد للربكيت  20٧التعريفات للجرجاين ص، و 524عرفة ص 

( أم ولد: هي املستولدة، وهي اليت أتت بولد؛ سواء أتت مبلك النكاح، أو مبلك اليمني. ينظر:  ٧
 . 213التعريفات للجرجاين ص
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 أو ذميا على مسلم وال على كافر. حربيا كان قبل شهادة كافرتفال  ،اإلسالم :الثالث

 .على صغرية يرتكب كبرية أو يصرّ  الذيوهو  ؛فال تقبل شهادة الفاسق (1)،العدالة :الرابع

هو املداومة على نوع من  :لكنه قال (3)،مة على الفعلاو دابمل اإلصرار (2)الرافعير وفسّ 
منهم من يفهم   (4).أنواع أو سواء كانت من نوع واحد ،ار من الصغائرثاإلك والصغائر أ

ه طاعاتُ  بُ لِّ تغْ من  :اجلمهور قولُ  هُ وافقُ ويُ  .ه الثاينومنهم من يفهم كالمَ  ،ّولَ ه األكالمَ 
 (5).فهو مردود الشهادة ؛همعاصيه طاعاتَ  غلبومن ت ،كان عدال  ؛معاصيه

                                                           
 

( العدالة: يف اللغة: االستقامة، ويف الشريعة: عبارة عن االستقامة على طريق احلق ابالجتناب عما هو  1
، ومل يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب األفعال حمظور ديًنا.  والعدل: من اجتنب الكبائر

اخلسيسة، كاألكل يف الطريق والبول فيه، وقيل: العدل، مصدر مبعىن: العدالة، وهو االعتدال 
(، والتعريفات للجرجاين 3/12٧3واالستقامة، وهو امليل إىل احلق. ينظر: الصحاح اتج اللغة )

 .14٧ص
. والرافعي نسبة إىل ن حممد بن عبدالكرمي بن الفضل القزوين الرافعي( هو أبو العباس، عبد الكرمي ب2

رافع بن خديج الصحايب. وقيل نسبة إىل رافعان، بلدة من بالد قزوين. روى عن أبيه حممد بن عبدالكرمي 
ّي. وروى عنه احلافظ املنذري. ومن مؤلفاته: ، وملكداذ بن علّي الَقْزويّن، وعبد اخلالق الشّحامالرافعي

 سنة. 66هـ عن 623فتح العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبري(. تويف 
(، اتريخ اإلسالم ووفيات 8/281( طبقات الشافعية الكربى )22/252انظر: سري أعالم النبالء )

 (.  13/٧42املشاهري واألعالم )
 (.3/282( ينظر: مقاييس اللغة ) 3
 . 28( ينظر: التعريفات للجرجاين ص  4
 . (8/203روضة الطالبني )ينظر: وهو الصحيح. (  5
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  (2).قريب منه (1)افعيولفظ الش

 ّولالطاعات. وعلى األ تإذا غلب على نوع واحد من الصغائر ةملداوما ضرّ يال وعلى هذا 
 .انتهى (3)يضرّ 

 على الثاين. يضرّ و  (5)(4)الفوراينوبه أجاب  ،ّولعلى األ يضرّ  ولو أتى أبنواع من الصغائر مل

                                                           
 

، يتفق نسبه مع ( هو أبو عبد هللا، حممد بن إدريس بن عثمان بن شافع القرشي، مث املطليب الشافعي 1
األم، والرسالة.  من مصنفاته: األربعة.اثلث األئمة ، صلى هللا عليه وسلم يف عبد مناف الرسول نسب

 سنة. 54 عنهـ 204سنة  مبصر تويف.  والربيعومن رواة مذهبه املزين، حرملة، 
(، 2/156الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )و (، 1/44انظر: هتذيب األمساء واللغات )

 (.10/5سري أعالم النبالء )و 
: " فإن كان األغلب على الّرجل األظهُر من أمره الطّاعَة واملروءَة قبَِّلت شهادتُُه، وإذا  ( قال الشافعي 2

 .(419/ 8كان األغلب األظهُر من أمره املعصيَة وخالف املروءةِّ رّدت شهادتُه" انظر: خمتصر املزين )
 (.13/9( انظر: العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري ) 3
املروزي. والفوراين نسبة إىل جده فوران.  عبد الرمحن بن أمحد بن فوران الفوراين ،قاسمأبو الهو (  4

، املروزي. ومن أشهر تالميذه البغوي أستاذه أيب بكر القفال لىمعروف ابلفوراين صاحب اإلابنة. تفقه ع
 سنة. ٧0هـ عن 461 سنة. ومن تصانيفه  اإلابنة، والعمدة، وأسرار الفقه. تويف يف وأبو سعد املتويل

(، طبقات الشافعية 265-264/ 18(، وسري أعالم النبالء )2/280) واللغات انظر: هتذيب األمساء
 (.110-5/109الكربى )

وهو  ولكن ذكر الشيخان هذا القول ونسباه إىل اجلمهور. .نقل عنه(  مل أقف على نصه وال من  5
 (.19/100(، وكفاية النبيه )8/303(، وروضة الطالبني )13/1٧ينظر: العزيز ) الصحيح.
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ڇ  ڇ   چ  ڇ  ڇ    چاإلصرار يف قوله تعاىل ( 3) (2)والطربي (1) املاوردي ؛ر القاضيانوفسّ 

چ ڍ  ڍ  
  (5).ال يعودوا إليه نأ ىأبن مل يعزموا عل  (4)

 ، أو العزم على العود.على العودترك العزم إما  ؛اإلصرار أنوهو يقتضي 

                                                           
 

 املاورديالبصري. وقال ابن امللقن يف العقد:  املاورديأبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب هو (  1
هـ.  روى عن احلسن بن 429هو أول من لقب أبقضي القضاة يف السنة : عمله. قال احلمويإىل نسبة 

. له مهاعلي اجلبلي، وحممد بن عدي املنقري. وروى عنه أبوبكر اخلطيب، وأبو العز بن كادس وغري 
 سنة. 86عن  هـ 450سنه  توىفإلقناع يف الفقه. اتصانيف كثرية منها؛ احلاوي الكبري، و 

 .(5/269)طبقات الشافعية الكربى ، (18/68(، سري أعالم النبالء )13/58٧انظر: اتريخ بغداد ) 
نسبة إىل طربستان.  اآلملي. الطربي ، طاهر بن عبدهللا بن طاهر بن عمر الطربيأبو الطيبهو (  2

مدينة عظيمة هي قصبة طربستان. اشتهر ابلقاضي أيب الطيب، تفقه على أيب علي الزجاجي،  :وآُمل
ومسع من أيب أمحد بن الغطريف. روى عنه: الشيخ أبو إسحاق الشريازي، واخلطيب البغدادي. ومن 

 .سنة102عن هـ 450وغريه. تويف )التعليقة( تصانيفه؛ شرح خمتصر املزين يف فروع الفقه الشافعي
(، اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري 1٧/668(، سري أعالم النبالء ) 2/515انظر: وفيات األعيان )

 (.9/٧45َواألعالم )
وهي بالد معروفة، والعجم يقولون مازندران، وهي بني الري وقومس وحبر  الطربي: نسبة إىل طربستان( 3

(، مراصد 1/403(، آاثر البالد )4/13ينظر: معجم البلدان ) .مشال دولة إيران موقعه اليوم: اخلزر.
  (.2/8٧8االطالع )

 135( سورة آل عمران 4

هو العزم على تركه من بعد" انظر :احلاوي  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چ "وقوله: : املاوردي( قال  5
 .16٧والتعليقة الكربى ص ،(1٧/29الكبري )
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  ،التلبس بعد التوبة ابستمرار العزم على املعاودة :اإلصرار  (1):وقال الشيخ بن الصالح
 ،كبريا وعظيما ورتهصري ل به يف حيز ما يطلق عليه الوصف لدخِّ يُ حبيث  ،واستدامة الفعل

 (2).حصرٌ ه ليس لزمن ذلك وعددِّ و 

دينه ب مباالته ةبقل شعريُ الصغرية تكرارا أن يتكرر منه  :اإلصرار (3):وقال الشيخ عز الدين
وكذلك إذا اجتمعت منه صغائر خمتلفة األنواع حبيث  :قال بذلك.اركاب الكبرية  اشعارَ 

 (4).هذا طريق اجلمهور ،يشعر جمموعها مبا يشعر به أصغر الكبائر

                                                           
 

. تفقه الدمشقي. الشيخ تقي الدين ابن الصالح عمرو، عثمان بن عبد الرمحن الكردي،أبو هو (  1
أبيه أيب القاسم صالح الدين يف صباه، ورحل يف البالد لطلب العلم والزم  العماد بن يونس،  على

شرح  له:واإلمام كمال الدين ساّلل وغريمها. مشس الدين بن نوح املقدسّي،  وغريه. حدث عنه اإلمام
 سنة.  66عن   هـ643وتويف  ، وغريمها.ومسائل ابن الصالح فتاوىو مشكل الوسيط للغزايل، 

 الوايف ابلوفيات(، 2/41(، طبقات الشافعية لإلسنوي )255- 13/253انظر: سري النبالء )
(20/26 .) 
 (.149-1/148) ومسائل ابن الصالحفتاوى ينظر: (  2
 ه الشيخُ بَ . لقَّ أبو حممد، عز الدين بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن، السلمي الشافعيهو (  3

تقي الدين بن دقيق العيد بسلطان العلماء. مسع من اخلشوعي والقاسم ابن عساكر. روى عنه الشيخ 
والفوائد يف  األحكام،قواعد  :له .اتقي الدين ابن دقيق العيد والدمياطي وأبو احلسني اليونين وغريمه

 سنة. 83ن ه ع660. تويف مبصر سنة هاوغري  والغاية يف اختصار النهاية، ،اختصار املقاصد
 (.85-2/84(، طبقات الشافية لإلسنوي ) 319-318/ 18)  الوايف ابلوفياتينظر: 

 . (1/2٧ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )(  4
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 ،ائرالشهادة ابلكب ردَّ  ص ال صخصِّّ انَّ أاعلم : فقالآخر ريقا ط (2)ءيف اإلحيا (1)الغزايل وسلك
 شرب من أوانيةيو  ،ابلذهب مُ تختَّ يو  (3)،ويلبس الديباج ،إذ ال خالف أن من يسمع املالهي

 (4).اتفاقًاوليست هذه كبائر  / ،ال تقبل شهادته ،ةالذهب والفض

 

                                                           
 

إىل صناعة الغزل أو إىل  ة. نسبهو أبو حامد، حممد بن حممد  بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل ( 1
زم إمام َغزَالة )من قرى طوس(. ولقبه حجة اإلسالم زين الدين. قرأ الفقه على أمحد الراذكايّن بطوس، وال
احلرمني حىت صار أنظر أهل زمانه. روى عنه أبو بكر ابن العريّب. ومن كتبه، إحياء علوم الدين، 

 سنة. 55 عن ه505بطوس سنة يف تو . هاوالبسيط ،والوسيط، والوجيز يف الفقه وغري 
(، اتريخ 113-2/112(، طبقات الشافعية لإلسنوي )218-216/ 2ينظر: وفيات األعيان ) 

   (. ٧0-11/62اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم )
على أربعة  كتب الصوفية انتشارا. رتبه الغزايل  من أشهر، ( كتاب إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل 2

املهلكات، وربع املنجيات، وجعل يف كل ربع منها عشرة   وربع ،وربع العادات ،أقسام: ربع العبادات
كتب. وقدم له مبقدمة يف العلم. والناس منه على ثالثة مذاهب: منفٌِّر عنه، ومغاٌل يف تعظيمه، وكان 

شيخ اإلسالم ابن تيمية وسطا بينهما، قال: "وكالمه يف اإلحياء غالبه جيد، لكن فيه أربع مواد فاسدة: 
  وضوعة"هات الصوفية، ومادة من األحاديث املنز كالمية، ومادة ال  ادةٌ فلسفية، وم مادةٌ 

(، طبقات الشافعية لإلسنوي 218-216/ 2وفيات األعيان ) ، (6/55جمموع الفتاوى )ينظر: 
(2/112-113) 
 . أي: احلرير واإلبَرْيَسم(  3
 (.4/44إحياء علوم الدين )ينظر: (  4
 

 /أ(231)و/
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 ردّ ومل يَ  (2)فجعله كبرية يف احلدّ  (1).قبل شهادتهأو  أحده :شارب النبيذيف  قال الشافعي قدو 
 .به الشهادة

ت  االعاد جماري ضرورةب غالًباإال ما ال خيلوا اإلنسان عنه كل الذنوب تقدح يف العدالة   ،بل
وترك األمر  ،ومساع الغيبة ،والقذب يف بعض األكوال ،ظنّ ال ءو سو  ،تجسسوال ،ةيبغكال

وإكرام  ،على حد املصلحة ما زائداهبوالغالم وضر وشد الولد  ،وأكل الشبهات ،ابملعروف
والتكاسل على تعليم األهل والولد مجيع ما ُيتاجون  ،ة الفجارصادقوم ،السالطني الظلمة

ن أبك الشاهد عن قليلها أو كثريها إال فأن ينفهذه ذنوب ال يتصور  .إليه من أمر الدين
وجمالسة  (3)نردابلواللعب  املالهيلبس احلرير ومساع وليس  .خرةد ألمر اآلر يعتزل الناس ويتج

وإىل مثل هذا  وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل. ،واخللوة ابألجنبية ،الشراب وقت الشرب
هذه  دحاآ. مث ال إىل الكبرية والصغرية ،هاوردّ أن ينظر يف قبول الشهادة  ياملنهاج ينبغ
 ،الغيبةكمن اختذ  ،ثر يف رد الشهادةؤ لو واظب عليها ال ت ؛هبا الشهادة ردُّ ال تُ  الصغائر اليت

                                                           
 

)رمحه هللا(: "ومن شرب عصري العنب الذي عتق ...  قال الشافعي املزين:. ويف ( كذا ذكره الغزايل 1
املنصف أو اخلليطني فهو آمث وال ترد شهادته إال أن يسكر ألن عند مجيعهم  ومن شرب سواها من
 .(٧/349الوسيط )، و (9/32٧خمتصر املزين )، و (223/ 6حرام." ينظر: األم )

(، 1/95ينظر: مجهرة اللغة ) ( احلد: يف اللغة املنع، ويف الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حًقا هلل تعاىل. 2
 . 83التعريفات للجرجاين صو  (،2/462والصحاح )

النرد: لعبة و ( كلمة فارسية معربة، وهو النرد شري إضافة إىل واضعه أردشري بن اببك من ملوك الفرس.  3
  .(9/219اتج العروس )و  (،9/301(، )8/22: العني )انظر ذات صندوق، وحجارة.
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ما ك ،لكن ابملواظبة ،دُّ رُ تَـ  ةوالصغري  تهم.دقاصوكذلك جمالسة الفجار وم ،الناس عادة (1)وثلبَ 
  (4).على الدوام ءابلغنا (3)رتمنوال (2) ،ابلشطرنجأن املباح يصري صغرية ابملواظبة كاللعب 

والفرح  ،والسرور هبا ،عظم أبنواع غري املواظبة وهي استصغارهاالصغرية تأن  :بعده (5)كرذ مث 
 رتسب والتهاون ،قاءوالغفلة عن كوهنا سبب الشَّ  ،نعمةعلى ذلك  واعتداد القدرة ،هبا حتبجُّ وال

فإن  ؛ذكرها من بعدبمن غريه أو  مبشهدفعلها بما إهر ظوأن يُ  ه عنه وإمهاله.لموحهللا عليه 
أن يكون عاملا و  .األمر شاحَ فَ تَـ أسباهبا  ةئوهتي ،ل عليهامحلاو  ،هايف رتغيبَ ال ليهأضاف إ

مراكب الذهب  هوركوبِّ  (6)،مبريساإلمن الناس كلبس العامل  ارت أو يفعلها س ،قتدى بهيُ 
ه ابللسان يف يعدتو  ،واطالقه اللسان يف األعراض ،ةهوالشبمال السالطني  هذِّ خْ وأ ،والفضة

                                                           
 

، َوقال فيه، وتنّقصُه، قاَل  1 لَعيبِّ ( ثلب: )ثـََلَبه يـَْثلِّبُه( ثـَْلباً مِّن اَببِّ َضَرَب ): المُه وعابَُه( وصرَّح ابِّ
ن الّتعريَض إِّالّ ثلَبا. وقيل: الثَّلب: شّدُة الّلوم واألخُذ ابلّلَسان.  (.2/100اتج العروس ) الرّاجز : ال ُُيسِّ

( شطرنج كلمة مؤنثة أحياان، وهي كلمة سنسكريتية وهى شاتوراجنا، مركبة من كلمتني؛ شاتور أي  2
أربعة، و أجنا أي عضو. وهي نعت يرتبط بكلمة " ابال" اهلندية أي جيش، وتستعمل أيضا كاالسم وهو 

املشاة(، هي لعبة متارس على منضدة  وجيش مكون من أربعة أعضاء ) الفيلة أو العرابت أو األحصنة أ
اتج العروس من مائة خانة أو من مائة  وعشر خاانت، اخرتعها اهلنود على النسق احلريب عندهم. ينظر: 

 (.6/311تكملة املعاجم العربية )(، 6/63)
والرتمن: كل صوت ذي  .تـََرمنََّ: رّج صوتَه، وترمّن الطَّائُر يفِّ َهدِّيره  والَقوُس عِّند اإلنباضالرتمن: من (  3

 . (2/802، ومجهرة اللغة ) (،1/254ينظر: العني ) شرع عتيق.
 (.4/33إحياء علوم الدين )ينظر: (  4
 يف اإلحياء. ( أي؛ الغزايل 5
أحسن احلرير وهو معرب. وفيه ثالث لغات: فتح اهلمزة وكسرها. الديباج واحلرير، وهو سم : يْ ( اإلبرِّ  6
هتيب اللغة  .(سميْ اإلبرِّ ) اهلمزة والراء . والثالثة؛ بكسر(سميْ اإلبرَ و  ،سميْ برَ األ) فتح الراء فيهما مع
 (.5/18٧1(، والصحاح )9/292)
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كعلم اجلدل   ؛د به إال اجلاهقصُ واشتغاله من العلم مبا ال ي ستخفاف،اال هدوقصْ  ،املناظرة]
  انتهى. (1)ظرةاواملن

 ،اجلمعة وصالةِّ  ،والوضوءِّ  ،اخلمس (3)ابلصلوات ،بغري توبة مُتَْحىالصغائر قد  (2)[أنّ  واعلم 
 رُ كفِّ توقد  :. قال الشيخ ابن الصالحستغفارِّ واال ،وغري ذلك من احلسنات، رمضان وصومِّ 

 (4).هاريُ ها غكفرَّ   نْ أَ كصغرية؛   بعض الكبائر إذا مل جتدْ  يام رمضانوص ،معُ واجلُ  ،الصلواتُ 

من أهل السنة  (5)فقال مجاعة  ؟ر الصغائريكفِّ  هلالكبائر أن اجتناب  واختلف العلماء يف
بل هو  ،ليس هذا على القطع :احملققنيوقال مجاعة من  (6).ةيرها لآليكفِّ  :ما احملدثونسيَّ 

يغفر ف :أي ،أنواع الكفر كبائرُ   ؛ومحلوا اآلية على أن املراد (٧).كالكبائرئة  موقوف على املشي
 (8).ابإلسالم

                                                           
 

 (.4/33إحياء علوم الدين )ينظر: (  1
 .يف )و( ( هذه اجلملة مكررة 2
 ( . 1/149) فتاوى ومسائل ابن الصالحينظر: (  3
ينظر:  : "... املرجو أن الكفارة الثانية إذا مل تصادف صغرية تكفر بعض الكبائر، وهللا أعلم".قال(  4

 ( 1/160) فتاوى ومسائل ابن الصالح
 املاوردي(، تفسري 6/4٧4البسيط للواحدي )والتفسري (، 8/254) ( ينظر: تفسري الطربي 5
(1/4٧6.) 
 31النساء: چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ ( يعن: قوله تعاىل  6
 (. 5/158( عزاه القرطيب إىل األصوليني، ينظر: تفسري القرطيب ) ٧
)) إن جتتنبوا كبري ما  :( قال رمحه هللا: " واحتجوا بقراءة من قرأ5/159تفسري القرطيب ) :( ينظر 8

 تنهون عنه(( على التوحيد، وكبري اإلمث الشرك. قالوا: وعلى اجلمع فاملراد أجناس الكفر..."
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فمن أتى  ،هالفاع نّ كون معاصي وطاعات حبسب ظتإاما  تاملعاصي والطاعاواعلم أيضا أن 
معصوما  هظنّ ي لو قتل انساان ؛مثال ،هظنّ مفسدة مث ظهر كذب  دهاقعتها أو يظنّ مصلحة ي

ه أو شهد بزور يف ظنِّّ  ،ه مالهفبان أنّ  أو سرقةً  و أكل طعاما غصباً أ ،هدمَ  ه يستحقّ فبان أنّ 
ه أنّ  ظاان   ئ امرأةً أو وطِّ  ،حبقّ حكم ه فبان أنّ  يف زعمه أو حكم به لظنٍّ  ،ه شهد حبقّ فبان أنّ 

ا أمته أو ابن أهنّ  ،يدرى يف صغره وهو ال منها كما لو زوجها أبوه  ؛زوجتها هبا فبان أهنّ  يزين
 ؛ه غريهه مخرا فبان أنّ ظنّ  أو شرب شراابً  ،أو أن أابه أو وكيله كان اشرتاها له ،هاثَ رِّ ه وَ فبان أنّ 

 ،ق املفسدةحتقّ لعدم  دُّ لكن ال ُيُ  ،هوروايتُ  شهادته ردّ تُ ، و وينعزل عن واليته ،يعصي ويفسق
  (1).ق املفسدةاآلخرة عقاب من حقّ عليها يف  /وال يعاقب

بني عقاب  امتوسط بل عقاابً  ،على هللا تهأالصغائر جبر  وال عقاب :لشيخ عز الديناقال 
 (2).الكبرية والصغرية

وجته ها ز ظنّ ي كما لو وطئ امرأةً   ،واجبة أو مندوبة أو مباحة ةها مصلحظنّ ومن أتى مفسدة ي
 (3).وال يقدح يف شهادته ،صِّ ان مثال فبان مخرا مل يعْ شراب رمّ  هظنّ ي أو شراابً  ،ةٌ فبانت أجنبيّ 

 فصل

 يقتضيوهو  (4).وجبه إال مع اإلصرارتال  والصغريةُ  ،وجب الفسقتالكبرية  املعصيةَ  م أنّ تقدّ  
  (5).وصغائرٍ  انقسام املعاصي إىل كبائرٍ 

                                                           
 

 . 63صالفوائد يف اختصار املقاصد ينظر: (  1
 .(1/23قواعد األحكام يف مصاحل األانم )ينظر: (  2
 .63 اختصار املقاصد صوالفوائد يف، 1/2٧ينظر: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )(  3
 . ٧0صفحة تقدم يف (  4
  .8و  ٧هذا هو رأي اجلمهور كما حكاه اهليتمي. ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر ص(  5

 /ب(231)و/
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 (3).كبريةٌ   معصيةٍ  وكلُّ  ؛ال صغريةً  (2) (1):سحاق اإلسفرايينإوقال أبو 

 .والظاهر تفاوهتا ؟تفاوتت الواجبات هل اخلالف يف أنّ  ونظرةُ 

 الشافعيُّ  رُ املفسِّّ  (4) فقال أبو احلسن الواحدي ؟ها معروفةٌ الكبائر هل هي كلُّ واختلفوا يف أن 
 ،ا صغائرُ ـــــأبهنّ  واعٍ ــــوأن ،ا كبائرُ اصي أبهنّ ـــــــمن املع أنواعٍ  فُ وصْ  َوَردَ  :واــــــــــالـــــــوق (5)،ال :رونــــــوآخ

 .مشتملة على كبائر وصغائر هيو  ،وصف بشيء منهمامل ت وأنواعٌ 

 (6).هي معروفةٌ  :وقال األكثرون

                                                           
 

ب بركن الدين. مسع من دعلج ( هو أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد إبراهيم بن مهران اإلسفرايين، امللقّ  1
له وطائفة.  غريمها. وحدث عنه أبوبكر البيهقي، وأبو الطيب الطربيالسجزّي، وعبد اخلالق بن أيب رواب و 

، وشرح فروع ابن احلداد، وتعليقة يف لي يف أصول الدين والرد على امللحدينجامع احل مصنفات منها:
 هـ. 418 سنة تويف أصول الفقه.

 .(369-1/36٧) طبقات الشافعيني و (، 356-1٧/353سري أعالم النبالء ) انظر:
ويقع اليوم . على منتصف الطريق من جرجان خبراسانبليدة  : نسبة إىل أسفرايني، وهي ( اإلسفرايين 2

 (.1/٧3(، ومراصد االطالع على أمساء األمكنة والبالد )1/1٧٧معجم البلدان )انظر: يف دولة إيران. 
 (.13/6الوجيز )العزيز شرح و (، 19/5( ينظر: هناية املطلب إلمام احلرمني ) 3
نعته الذهيب إبمام علماء  حممد بن علي الواحدي النيسابوري.أبو احلسن، علي بن أمحد بن هو (  4

التأويل من أوالد التجار. الزم أاب إسحاق الثعليب املفسر، ومسع أاب طاهر بن حممش الزايدي. وروى عنه 
البسيط،  :ة من العلماء. من تصانيفهأمحد بن عمر األرغياين، وعبد اجلبار بن حممد اخلواري وطائف

 هـ.468وغريها. تويف  ،أسباب النزولو كلها يف التفسري،   ؛والوسيط، والوجيز
(، سري أعالم النبالء 4/255(، األعالم للزركلي )5/241انظر: طبقات الشافعية الكربى ) 

(13/453.) 
 (.6/4٧4البسيط للواحدي )ينظر: التفسري (  5
 . (1/148) : هي غري حمصورة. ينظر: فتاوى ابن الصالحقال ابن الصالح(  6
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  (1)؟حبد وضابط أو ابلعددا معروفة واختلفوا يف أهنّ  

  :هاواختلفوا يف حدِّ  ،ابحلدِّ  ا معروفةٌ فذهب مجاعة إىل أهنّ 

 .(3)فهو كبرية ؛أو غضب (2)،أو لعن ،هللا بنار ختمه نبذ كلّ   أنّ  :فعن بن عباس رواية

 ها.وهذا حكمها ال حدُّ  (4)،ةإال التوبره وقال بعض السلف هي ما ال يكفِّ 

  (٧).للحدِّ  املوجبةُ  هي املعصيةُ  :وغريه (6)(5)وقال البغوي

 .أو سنةٍ  كتابٍ   بنصِّّ  الشديدُ  ها الوعيدُ يلحق صاحبَ اليت هي  :وقيل

                                                           
 

:" ... فكيف يطمع يف عدد ما مل يعده الشرع؟..."  فقال واعرتض على الثاين ( رجح األول الغزايل 1
 (4/1٧اإلحياء ) :ينظر

 (.6/2196. ينظر: الصحاح )من اخلري: الطرُد واإلبعاُد اللعن ( 2
 .9212ورقمه:  (8/246) ينظر: تفسري الطربيرواه ابن جرير بلفظه. (  3
 .(4/1٧إحياء علوم الدين )  :ينظرمل أقف عليه هبذا اللفظ. (  4
نسبًة إىل عمل الفراء. تفقه على  ؛العروف ابلفراء احلسني بن مسعود بن حممد البغوي ،( هو أبو حممد 5

ومجاعة. له  ،سني صاحب التعليقة. حدث عنه أبو منصور العطاري، وأبو الفتوح الطائياحلالقاضي 
سنة . تويف ايف املذهب، واجلمع بني الصحيحني، وغريه هذيب، والتتفسري البغويتصانيف مباركة منها: 

 هـ عن بضع وسبعني سنة.  516
(، ٧68ورقمه  80-٧/٧5) طبقات الشافعية الكربى(، 443-19/439سري أعالم النبالء )انظر: 

 (.201-200لحسين )الشافعية لطبقات 
موقعه اليوم يف  .بليدة بني هراة ومرو الروذ: نسبًة إىل بلدة خبراسان يُقال هلا: بغ وبغشور :البغوي ( 6

 (.1/209(، مراصد االطالع )68-1/46٧ينظر: معجم البلدان ) مشال أفغانستان يف حمافظة هراة.
 (.8/262التهذيب )ينظر: (  ٧



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 82 
 

 ،أوفق :والثاين ،أمثل ّولوهم إىل ترجيح األ ،وهذا أكثر ما يوجد لألصحاب :األصحابقال 
  (1).هاملا ذكروه عند تفصيلِّ 

 ،ووجدان ندمٍ  ،استشعار خوف (2)[من غري]عليها  رءملاقدم ي معصيةٍ  كلّ  :وقال الغزايل
 (3).عليها فهي كبريةٌ  واستجراءً  ،هبا هتاوانً 

 ،ال ابلسمعإ كلذعرف ال يُ إذ  ،مع احلصرالكبائر  طمع يف معرفةِّ ال يُ  :يف موضع آخروقال 
 (4).دْ ومل يرِّ 

  ،اينةالدِّ  ةِّ ورقَّ  ،ينمرتكبها ابلدِّ  ثارت ه اكعلَ فِّ  ئبِّ نْ تُـ  جرميةٍ  كلُّ  (6) :اإلرشاديف  (5)وقال اإلمام

                                                           
 

 .(8/199) (، وروضة الطالبني13/6العزيز شرح الوجيز ) :ينظروهو اختيار الشيخني. (  1
 مكرر يف )و(.(  2
 (.2/92مسلم للنووي )، وشرح 360البسيط ص :( انظر 3
 .(4/19إحياء علوم الدين )  :( ينظر 4
( هو أبو املعايل، عبد امللك بن عبدهللا بن يوسف اجلوين النيسابوري، إمام احلرمني اجلوين. تفقه يف  5

تويف الزم األستاذ أيب القاسم اإلسكايف اإلسفراين وأخذ منه األصول، مث طاف وملا  ،صباه على والده
. من عدةنه أبو عبد هللا الفراري، وزاهر الشحامي، و ماألمصار يدرس ويفىت وجيمع طرق املذهب. مسع 
 .سنة 59هـ عن  4٧8 سنة ، وغريها. تويفتصانيفه : هناية املطلب يف دراية املذهب، اإلرشاد

(، طبقات الشافعية 4٧٧-18/468(، سري أعالم النبالء )1٧0-3/16٧يات األعيان )انظر: وف
 (.198-1/19٧لإلسنوي )

مام احلرمني أيب املعايل عبد امللك اجلوين إلإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد هو كتاب : ا(  6
على أهل  ودردوال ،الصحيح االعتقادفيه األدلة العقلية والنقلية ألصول  وردّ أ لعقيدة،هـ، يف علم ا4٧8

 ةرآن والسنة. قال اجلوين يف مقدمعتمد على القاألهواء والبدع واملالحدة، مستنداً إىل النظر العقلي امل
كتابه هذا، مبينا سبب أتليفه: وملا رأينا أدلة التوحيد عصاما للتسديد، ورابطا ألسباب التأييد، وألقينا 

 = لى القواطع الساطعة، والرباهني الصادعة، ال تنهض لدركها مهم أهل هذا الكتب املبسوطة احملتوية ع
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 (1).للعدالة فهي مبطلةٌ 

 :قال .صّ ه ابلنّ خيصّ أو  ،إليها الوعيدُ  هُ جَّ وَ أو يُـ  ،وجب فيها احلدّ  ما :الكبرية :املاورديوقال 
 (2).فيها املأمث قلّ ما  :والصغرية

يف  تبكُ  معصيةٍ  وكلُّ  .نص الكتاب على حترميه فعلٍ  كلُّ   :الكبرية (4)(3):اهلروي وقال القاضي
يف الشهادة  والكذبُ  ،الفورهبا على  مأمورٍ  فريضة وترك كلِّّ  ،هأو غريُ  لٍ قتمن  حد   جنسها
 (5).واليمني والروايةِّ 

                                                           
 

الزمان، وصادفنا املعتقدات عرية عن قواط الربهان. رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على األدلة = 
لة املصنفات. وهللا ويل اإلعانة  القطعية، والقضااي العقلية، متعلِّّيا عن رتب املعتقدات، منحطا عن جِّ

 .10والتوفيق، وهو ابلفضل حقيق. انظر: صفحة
  .392صاإلرشاد إىل قواطع األدلة ينظر: (  1
  (.1٧/30٧احلاوي الكبري ) ينظر: (  2
حىت صار من  أيب العاصم العباديأخذ عن . اهلروي حممد بن أمحد بن أيب يوسف ،أبو سعدهو (  3

أخذ عنه: . تاوماإلشراف على غوامض احلك يف كتاب: "القضاءأدب كتابه "وشرح   خواص طالبه،
فنقل ابن اختلف يف اتريخ وفاته،  .قتل شهيدا مع ابنه يف اجلامع هبمذان. الشيخ أبو بكر القزوين

 ه518وقيل: يف سنة رجح ما قبل اخلمسمائة بيسري. ف ؛يف حدود اخلمسمائةه السبكي أن
طبقات الشافعية (، و 5/365) طبقات الشافعية الكربى(، و 2/236)ينظر: هتذيب األمساء واللغات 

 (.2/292لإلسنوي )
يقع اليوم  َهرَاة: ابلفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان.اهلروي: نسبة إىل هراة، و (  4

الع (، ومراصد االط1/481(، آاثر البالد وأخبار العباد )5/396ينظر: معجم البلدان ) يف أفغانستان.
(3/1455.)  
 .٧00ص   تاوم( ينظر: اإلشراف على غوامض احلك 5
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وجه جيمع ه على طيتعا إنّ ف . فيهعنه ملعىًن  نهيٍّ م ،هنِّ يْ لعَ  مٍ حمرّ  كلّ :الكبرية   (1):وقال احلليمي
 ،كبرية  الزان :أعظم من الزان. مثاله :الفاحشةو  ،أو وجوها من التحرمي جيعله فاحشة ،وجهني

ه عن رتبة رتبتُ  ينقصما  :والصغرية .يكون فاحشة ،له زىن حبليلة جاره وهي قريبة فإذا
ه على وجه جيمع وجهني أو يوتعاط، دون املنصوص ه على وجهٍ يأو تعاط ،نصوص عليهامل

لكن لو   ؛رصغائ (2)واملفاخدة مسالقبلة واللّ  :مثاله .ه كبريةريِّّ صيُ وجوها من وجوه التحرمي 
  (3).كبرية  تة له، كانيبقر كانت مع حليلة اجلار ال

عظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم  ذنبٍ  كلُّ   :الكبرية :وقال الشيخ ابن الصالح
 ؛ومنها .إجياب احلدِّ  ؛منها وهلا أماراتٌ  .ويوصف بكونه عظيما على اإلطالق ،الكبرية

 .وصف فاعلها ابلفسق ؛ومنها .ها يف الكتاب والسنةيعاد عليها ابلعذاب ابلنار وحنو اإل
 (5)( 4)."األرضار نلعن هللا من غري مصلى هللا عليه وسلم " قولهك ،اللعن ؛ومنها

                                                           
 

البخاري، واحلليمي: منسواب إىل  احلسن بن احلسني بن حممد بن حليم احلليمي ،( هو أبو عبد هللا 1
أاب و  بكر القفالشيخ الشافعيني مبا وراء النَّهر. أخذ عن األستاذ أيب و أحد أَئِّمَّة و  .صاحب املنهاج ؛جده

أبو عبد هللا احلاكم الضيب، وغريمها. و احلافظ البيهقي،  أخذ عنهوغريمها.  ،بكر حممد بن أمحد بن حبيب
 سنة.  65، عن ه403هـ وقيل: 406كتاب املنهاج يف شعب اإلميان. مات سنة   له

(، طبقات 343-4/333) الكربىطبقات الشافعية  (،233-1٧/231انظر: سري أعالم النبالء )
 (.195-1/194الشافعية لإلسنوي )

إيالج الذكر بني فخذي املرأة.  . ويقصد به عند الفقهاء:( املفاخدة: بضم امليم وفتح اخلاء من فاخذ 2
 .445معجم لغة الفقهاء ص(، و 2/568الصحاح اتج اللغة )انظر: 

  (. 398-1/396املنهاج يف شعب اإلميان )( و 19/101( ينظر:  كفاية النبيه يف شرح التنبيه ) 3
األضاحي، ابب حترمي الذبح  كتاب  ( رواه مسلم  عن أيب الطفيل عامر بن واثلة رضي هللا عنه، يف 4

 .(19٧8رقم )(، و 3/156٧) لغري هللا تعاىل.
 .(1/148ينظر: فتاوى ابن الصالح )(  5



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 85 
 

على مفاسد الكبائر  الذنب / بينهما فاعرض مفسدة إذا أردت الفرقَ  :وقال الشيخ عز الدين
عليها  تْ بَ وإن تساواي أو ر  (1)،ومفاسد الكبائر فه فإن نقصت عن أقلّ  ،املنصوص عليها

ب أو كذّ  ،استهان ابلرسلأو  ،أو الرسول ،سبحانه وتعاىل الربَّ  فمن سبّ  .فهو كبرية
رب أكبه من  يتأي الذيو  ؛وراتذأو ألقى املصحف يف القا ،ابلعذرةالكعبة  خضمأو  ،همأحدَ 
 (3)وهذا كفر. :قلت (2).ه كبريةح الشرع أبنّ ومل يصرِّ  ،رئابالك

فال شك أن مفسدة  ،سلما ملن يقتلهمو أ ،هبا يزينحمصنة ملن  ولو أمسك امرأةً  (4):قال 
على عورة  الكفارَ  ا لو دلَّ ذوك .املعدود من الكبائر أكل مال اليتيمذلك أعظم من مفسدة 

هذه  ؛نمون أمواهلمتويغ وأطفاهلم، ،مهمرُ ون حُ بُ ويسْ  ،م يستأصلوهنمأبهنّ املسلمني مع علمه 
كذب   وكذا لو ،وهو من الكبائر ،بغري عذر (5)يوم الزحف املفسدة أعظم من مفسدة التويلِّّ 

فليس  ،مترةبسببه  خذتؤ  كذابً ا لو كذب عليه  أمّ  .قتل بسببهه ييعلم أنّ  كذابً على اإلنسان  

                                                           
 

 أي: صغرية.(  1
 .(1/23قواعد األحكام )ينظر: (  2
وقول السلف ومجهور العلماء وبعض  ؛وخصَّ مالٌك وأصحابهقال الشيخ عالء الدين بن العطار:  (  3

، عدَم قبول توبته وقتَله وعمَّم بعض  فقط، حتماً بسبِّّ النيبِّّ صلى هللا عليه وسلم أصحاب الشافعيِّّ
، أو تكذيبهما، أو ما -صلى هللا عليه وسلم  -وسبَّ رسوله  -عز وجل  -املالكية املسألَة يف سبِّّ هللا 

االعتقاد اخلالص من الشك  .وهللا أعلم .يلزم منه استنقاٌص وحنو ذلك، يف أنَّه يُقتل حتماً، وأان أعتقده
 (.2/99.وينظر: شرح النووي على مسلم )98، -19٧ص  واالنتقاد

قلت: أما ضمخ الكعبة ابلعذرة وإلقاء املصحف يف القاذورات فإنه استهزاء آبايت هللا تعاىل، وقد قال 
 مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثُّٱهللا تعاىل: 
. وهللا تعاىل أعلم.66 – 65سورة التوبة:  َّزي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن  

 ( أي: الشيخ عز الدين 4
  (.4/1368ينظر: الصحاح اتج اللغة ) .الزحف: اجليش(  5

 /أ(232)و/
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 وأكل مال اليتيم فإن وقعا يف أمر خطريٍ  ،شهادة الزور على أنّ الشارع  ونصّ  :قال .كبريةب
وجيوز  ،جيوز أن يكوان من الكبائر كشرب القطرة من اخلمر ؛وإن وقعا يف أمر حقريٍ  ،فظاهر

 (2)(1).أن يضبط ذلك بنصاب السرقة

 (3).كبريةٌ   واحلكم بغري احلقّ  :قال

ذنب  كلّ فعلى هذا؛   (4).أو لعنٌ  أو حدٌ  رن به وعيدٌ ذنب قُ  كلّ   :اهم أبهنّ ضعبوضبطها  :قال 
األوىل أن يضبط مبا يشعر  :. مث قالبريةٌ كته كمفسدة ما قرن به ذلك أو أكثر؛  مفسد أنّ لم عُ 

 .انتهى (5)مرتكبها بدينه اشعار أصغر الكبائر املنصوص عليها.بتهاون 

ا ما أهنّ  :فعن ابن مسعود ومجاعةٍ  ،وذكر آخرون إىل تعريفها ابلتعداد أو من غري ضبطها حبدّ 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  قوله تعاىلل سورة النساء إىل ذكره هللا تعاىل يف أوّ 

 (٧) (6) چ ڱ  ڱ  ڱ     ڳ       ڳ  ڱ 
 

                                                           
 

 (. 1/23قواعد األحكام )ينظر: (  1
 والعلم عند هللا.. والظاهر: األول(  2
 .(1/24قواعد األحكام )ينظر: (  3
 (.1/24ينظر: قواعد األحكام )( 4
 (1/25( املرجع السابق )5
  (31( سورة النساء  )6
ل سورة ، بلفظ: " من أوّ 91٧4ورقم احلديث  8/234 . ينظر: تفسري الطربيالطربي رواه اإلمام (٧

د إسناده. ينظر: شرح وَّ (، ونسبه للبزار، وجَ ٧/4) منها..." رواه اهليتمي يف اجملمعالنساء إىل الثالثني 
 (.2/354مشكل اآلاثر )
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وقتل الولد خمافة أن  ،اإلشراك ابهلل :ا كبريةأهنّ  النص على معاصٍ  صحيحةٍ  يف أحاديثَ وما 
 (3)،وي قول الزورورُ ، ادة الزوروشه ،وعقوق الوالدين (2)،والزان حبليلة اجلار (1)،أيكل معه

 ،(4)اــــربـــل الــــكوأ ،مــــال اليتيــــل مـــوأك، قّ ــــــــه إال ابحلـــــــــلـّ رم الــــح يتــــس الــــفــل النــتــــوق ،حرـــوالس
 لـــم الرجــــتــــشو  (5)،اتـــــــنــــؤمــــالت املـــــافـــــات الغـــــنـــصــــذف احملــــوق ،فــــوم الزحــــي يــــولــــوالت

                                                           
 

ُشَرْحبِّيل َعن اْبن َمْسُعود قَاَل: َسأَلت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم: َأي الذَّنب ( َعن َعْمرو بن 1
أعظم؟ قَاَل: " َأن جْتَعل هلل ندا َوُهَو خلقك " قَاَل: قلت: إِّن َذلِّك لَعظيم. قلت: مثَّ َأي؟ قَاَل: " َأن 

 .86ورقمه  (1/90) ، ومسلم44٧٧ رقمهو  (6/18) رواه البخاري تقتل ولدك خَمَاَفة َأن يطعم َمَعك ".
قـُْلُت: اَيَرُسوَل هللاِّ، ًأيُّ ألذَّْنبِّ َأْعَظُم عِّْنَد هللاِّ َعزَّ َوَجلَّ؟  ( َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَرْحبِّيَل، َعْن َعْبدِّ هللاِّ، قَاَل:2

ا َوُهَو َخَلَقَك، قَاَل: قـُْلُت: مُثَّ  هللِّ َعزَّ َوَجلَّ نِّد  َماَذا؟ قَاَل: مُثَّ َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك، َخْشَيَة َأْن  قَاَل: َأْن جَتَْعَل ِّ
َ  -َوقَاَل َعْبُد الرَّمْحَانِّ َمرًَّة: َأْن َيْطَعَم َمَعَك -أَيُْكَل مِّْن َطَعامَِّك،  قَاَل: مُثَّ قـُْلُت: مُثَّ َماَذا؟ قَاَل: َأْن تـُزَاينِّ

َلِّيَلةِّ َجارَِّك.  .86ورقمه ( 1/90)، ومسلم 44٧٧رقمه و  (6/18يف صحيحه ) رواه البخاري حبِّ
َعن أَبِّيه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم. َأال أنبئكم أبكرب  بن أيب بكرة ( َعن عبد الرَّمْحَن3

، وعقوق اْلَوالِّدين" وَكَ  ّللَّ ْشرَاك ابِّ اَن ُمتكئا َفَجَلَس اْلَكَبائِّر؟ " َثاَلاًث. قـُْلَنا: بَلى اَي َرُسول هللا. قَاَل: " اإْلِّ
( 8/4)رواه البخاري  فـََقاَل: " َأال َوَقول الزُّور، َوَشَهاَدة الزُّور "، َفَما زَاَل يكررها َحىتَّ قـُْلَنا: ليته سكت.

 .8٧ورقمه  (1/91) ، ومسلم59٧6ورقمه 
لغة ينظر: هتذيب ال هو فضل خاٍل عن عوض شرط ألحد العاقدين.الراب: لغة الزايدة. وشرعا: ( 4
  . 109(، والتعريفات ص15/195)
( َعن أيب اْلَغْيث َعن أيب ُهَريـْرَة َعن النَّيبِّ صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم قَاَل: " اجتنبوا السَّبع املوبقات ". قَاُلوا: 5

، َوالسحر، َوقتل النَّفس الَّيتِّ حرم هللا إِّالَّ ابِّ  ّللَّ ، َوأكل الرِّاَب اَي َرُسول هللا، َوَما هن؟ قَاَل: " الّشرك ابِّ حلَْقِّّ
َنات اْلَغافِّاَلت ".  رواه البخاري َوأكل َمال اْلَيتِّيم، والتويل يـَْوم الزَّْحف، َوقذف اْلُمْحصَنات اْلُمْؤمِّ

 . 89ورقمه ( 1/92)، ومسلم 685٧ورقمه  (8/1٧5)
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 (1)،هــــــــــــاه وأمّ ــــوب أبــــبــــســــامل بّ ــــويس ،هــــــــــــوأمَّ  لٍ ــــا رجــــأب بّ ــــأبن يس ؛رهــــسّ ــــوف ؛هـــــديــــوال
 نم ارــتــــتــــاالسدم ــــوع (4)،رامــــــاحل (3)ت[ـــ]البي اللــــحــــتــــواس (2)،وســـمــــني الغــــمــــوالي

 اد ــــاإلفسه ــــى وجــــض علــــهم يف بعــــاس بعضــــالم النــــل كــــنق :يــــوه (5)،ةــــيمــــوالنم ،البول

                                                           
 

َعَلْيهِّ َوسلم قَاَل: " من ( َعن محيد بن عبد الرَّمْحَن َعن عبد هللا بن َعْمرو: َأن َرُسول هللا صلى هللا 1
اْلَكَبائِّر شتم الرجل َوالِّديهِّ " قَاُلوا: اَي َرُسول هللا، َوهل يْشتم الرجل َوالِّديهِّ؟ قَاَل: " نعم، يسب أاََب الرجل 

 ، ومسلم59٧3ورقمه  (8/3) رواه البخاري ابه، ويسب أم الرجل فيسب أمه ".أفيسب الرجل 
 ؛ واللفظ له.90ورقمه  (1/92)
، وعقوق   (2 ّللَّ ْشرَاك ابِّ َعن عبد هللا بن َعْمرو َعن النَّيبِّ صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم قَاَل: " اْلَكَبائِّر: اإْلِّ

 .66٧5ورقمه  (8/138) رواه البخاري اْلَوالِّدين، َوقتل النَّفس، َواْلَيمِّني اْلغُموس ".
أن استحالل  صُّ نُ يى خرب صحيح أقف علمل الزواجر؛ ألين  موافق ملا يف ساقط من )و(، واملثبت (3

من الكبائر، كما أييت يف احلاشية التالية. وهللا منصوصا احلرام من الكبائر. وكون استحالُل البيت احلرام 
 (.1/16أعلم.  ينظر: الزواجر يف اقرتاف الكبائر )

، َأنَّ َرُجاًل، قَاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّّ َما اْلَكَبائُِّر؟ قَاَل: ُعَمرْيِّ ْبنِّ قـََتاَدَة اللَّْيثِّيِّّ َعْن أَبِّيهِّ، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبةٌ عن  (4
َها:  نـْ َلُتُكْم َأْحَياًء َوأَْمَوااًت"و "هَِّي التِّّْسُع"، َفذََكَر مِّ ، مُثَّ قَاَل: "قِّبـْ أخرجه أبو داود يف   اْستِّْحاَلَل اْلبَـْيتِّ احْلَرَامِّ

، والنسائي يف "احملاربة يف ابب 28٧5ورقمه  (4/449)"الوصااي يف ابب التشديد يف أكل مال اليتيم" 
 وصححه، والبيهقي (،1/59)، خمتصراً، واحلاكم يف "املستدرك" 4012( ورقمه: ٧/89)ذكر الكبائر
 .6٧23، ورقمه (3/5٧3) يف الكربى

َوسلم على قربين فـََقاَل: َعن طَاوس من رَِّوايَة جُمَاهِّد َعن اْبن َعبَّاس قَاَل: مر َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِّ  (5
( 1/240) ، ومسلم 218ورقمه  (1/53) رواه البخاري ابن، َوَما يعذابن يفِّ َكبِّري ".عذَّ " أما إنَـُّهَما ليُ 

 .292ورقمه 
مثَّ قَاَل: " بَلى، أما َأحدمهَا َفَكاَن ميشي ابلنميمة، َوأما اآلخر َفَكاَن اَل  يفِّ َحدِّيث جرير َعن اأْلَْعَمش:و 

ًدا، يْسَترت ًدا وَعلى َهَذا َواحِّ ثـْنَـتَـنْيِّ، مثَّ غرس على َهَذا َواحِّ  من بـَْوله ". قَاَل: َفَدَعا بعسيٍب رطب فشقه ابِّ
ُهَما َما مل ييبسا ".  .13٧8ورقمه  (2/99) رواه البخاري مثَّ قَاَل: " َلَعلَّه َأن خُيَفف َعنـْ
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 (1)هم.ــــبين

سواء كرهه  ،كشفه  يكره اإلنسانُ  ما كشفُ   (2):حصر يف ذلك وحدهاال ين :ال الغزايلــــوق
 .أو ابإلمياء ،أو ابلرمز ،وسواء  كان الكشف ابلكتابة أو اثلث، ،قول إليهأو املن ،املنقول عنه

فالن  :فقيل له مةٌ يامليه إ تْ لَ محِّ من  كلّ و  :قال .هو اميمةف ؛ لنفسه فذكرهمااًل  يفخيُ فلو رآه 
  -:ة أمورستّ  ، فعليهك كذا وكذايف حقِّّ يقول فيك أو يفعل 

أن  :واثلثها .أن ينهاه عن ذلك وينصحه :واثنيها .ه فاسقفإنّ  ،لق القائأن ال يصدِّ  :أحدها
أن ال ُيمله ذلك  :وخامسها .ابملنقول عنه سوءً  ظنّ أن ال ي :ورابعها .تعاىل يبغضه يف هللا

كون هو أيضا فالن كذا في قال يل :ُيكها فيقولأن ال  :وسادسها والبحث.س سُّ جالت على
 (3).اــــامامّ 

يريد  إنساان أبنّ كما إذا أخربه   ،منها عَ منْ فال  حاجةٌ  النميمةِّ  إىل تْ دعَ فإن  (4):قال النووي
 ،ا فيه مفسدةٌ مب ىيسع فالانً  نّ أ أو من له واليةٌ  اإلمامَ  خربأو أ ،أو مباله ،أو أبهله ،به فتكال

                                                           
 

 (.15/338(، وهتذيب اللغة )1/339ينظر: غريب احلديث ) (1
 .(1/3٧9هو كما قال. ينظر: الزاهر يف معاىن كلمات الناس ) (2
 (.3/156ينظر: إحياء علوم الدين ) ( 3
إسحاق بن أمحد  تفقه على، حمي الدين. النووي ُيي بن شرف بن مري بن حسن ،أبو زكرايهو (  4

؛ الشيخ مجال الدين احلافظ املزين عنهأخذ . وغريهاملغريب، ومسع احلديث من الرضي بن برهان الدين 
منها: شرح ربع املهذب يف كتابه اجملموع، شرح مسلم، وهتذيب األمساء  مباركةوغريه. له مصنفات 

 سنة. 45، عن ه6٧6وكتاب األذكار. تويف سنة  ،وروضة الطالبنيواللغات، واملنهاج يف الفقه، 
(، طبقات 269-4/264(، فوات الوفيات )400-8/395)للسبكي  ينظر: طبقات الشافعي

 (.913-1/909الشافعيني )
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وقد يكون  .فإنه ليس حبرام ،وحنو ذلك ؛عن ذلك وإزالته الكشفُ  (1)وجيب على املتويل
  (2).وبعضه مستحب حبسب املواطن ،بعضه واجبا

 (3)رم يف ستة مواضع.حتيف النكاح أن الغيبة ال  وهو كما مرّ 

واإلصرار  ،اإلشراك ابهلل :أربع يف القلب ؛الكبائر سبع عشرة (5)(4):املكي وقال أبو طالب
 ،قذف احملصنات سان:وأربع يف اللِّّ  .هرِّ كْ واألمن من مَ  ،والقنوط من رمحته ،على معصية

واليمني  (6).هئاضعأمن  شيًئاأو   اإلنسانيغريِّّ  /كالم  كلّ   :وهو ؛والسحر ،وشهادة الزور

                                                           
 

 (2/113املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج )يقصد صاحب الوالية. ينظر:  ( 1
 .نفسه سابقينظر: املرجع ال(  2
فيجوُز للمظلوم أن  يف األذكار وملخصها: األّول: التظلُّم؛ مل اقف عليه يف النكاح. وذكرها النووي ( 3

أو له قدرة على إنصافه من ظلمه. الثاين: االستعانة  يتظلَّم إىل السلطانِّ والقاضي وغريمها مّمن له واليةٌ 
على تغيري املنكر. الثالث: االستفتاء. الرابع: حتذير املسلمني من الشرِّ ونصيحُتهم. اخلامس: أن يكون 

 ... واألعمىمعروفا بَلقب، كاألعمش، واألعرج، اهرا بفسقه أو بدعته. السادس: التعريف؛ كأن كان جم
 .544-542جاز تعريفه بذلك. انظر: كتاب األذكار للنووي صوغريها، 

ونسب إليها.  ، كان من أهل جبل ونشأ مبكةَ حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي ،أبو طالبهو (  4
. روى عن علي بن أمحد املصيِّّصي، وأمحد بن يوسف بن خالد النصييب املعروف أبيب طالب املكي

 عنه قال ،قوت القلوب على لسان الصوفية :ومجاعة. روى عنه: عبد العزيز األزجي. صنف كتاب
 هـ . 386اخلطيب البغدادي :" فيها أشياء منكرا". تويف سنة 

 (.53٧-16/536(، سري أعالم النبالء )4/151( و )8/599نظر: اتريخ بغداد )ي
يوجد يف اململكة  فيه بيت هللا الكرمي.الذي البلد األمني نسبة إىل مكة املكرمة: قبلة املسلمني، وهي (  5

(، مراصد االطالع 1/112(، آاثر البالد )5/181ينظر: معجم البلدان ) العربية السعودية.
(3/1303.) 
. والسحر يف اللغة: صرف الشيء عن حقيقته، واصطالحا:  (  6 ينظر: كلُّ ما َلُطَف َمْأَخُذُه وَدقَّ

 (.2/6٧9(، الصحاح )4/1٧0هتذيب اللغة )

 /ب(232)و/
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 امىأموال اليت أكلُ  :وثالث يف البطن .هبا ابطال قَّ ُيِّ أو ا ل هبا حقّ بطِّ وهي اليت يُ  ؛الغموس
 (2).واطواللّ  ،الزان :الفرج (1)] يف[ واثنتان .مسكر كلِّّ   وشربُ  ،وأكل الراب وهو يعلم ،ظلما

وواحدة يف مجيع  .الفرار من الزحف :جلوواحدة يف الرِّ  .والسرقة ،القتل :واثنان يف اليد
 (3).عقوق الوالدين :اجلسد

 واءٌ ــــس ،وشرب اخلمر ،واطــــواللِّّ  ،اــــربــــوال ،حقّ قتل النفس بغري  ؛الكبائر سبعٌ  (4):وقال الروايين
 ،غصًباال ــــذ املــــوأخ ،ةــــوالسرق ،مسكر لّ ــــه شرب كــــب قــــويلتح ؛القدر املسكر أو غريه

 (6) (5)والقذف

                                                           
 

 .(4/18) من اإلحياء كااستدر  من )و(، واملثبت ( ساقط 1
(، 12/418لسان العرب ) :ينظر. ( اللواط: عمل قوم لوط. يقال: الط والوط لواطا: إذا فعل ذلك 2

 .493شرح حدود ابن عرفة ص
 (.4/18إحياء علوم الدين ) :( ينظر 3
نسبة إىل ُرواين: بلدة  . الروايين( هو أبو احملاسن، عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين 4

ألمليتها من  :" لو احرتق كتب الشافعيقال ،عصره فخر اإلسالم، شافعيُّ  لقبه:بنواحي َطرَبِّْستان. 
تفقه. روى َعْنُه: زاهر  ، وعليهالعّباس الروايين ّي، وجّده أيبمنصور الطَّربَ  أيب أخذ عن ".حفظي

ْلية املؤمن. مناصيص الّشافعو مؤلفاته: حبر املذهب،  من الّشّحامّي، وأبو الفتوح الطّائّي. ّي، والكايف،  وحِّ
 هـ501هـ وقيل سنة:  502قتل  جبامع آمل سنة 

(، طبقات 35/ 11(، اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ) 19/260ينظر: سري أعالم النبالء )
 (.1/2٧٧) لإلسنويالشافعية 

. مسلمٍ  نسبِّ  ه لزان أو قطعُ غريَ  آدميِّّ  نسبةُ وشرعا:  الرمي ابلسهم واحلصى والكالم.لغة ( الَقْذُف:  5
 .498ص(، شرح حدود ابن عرفة 5/135ينظر: العني )

 (. 13/6يف العزيز ) ( مل أجده يف حبر املذهب، ولكن نقله عنه الرافعي 6
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ال  الدعوىوهذه  (1)كبريةٌ   ،وسرقتها ،م أمجعوا على أن غصب احلبةأهنّ  :الدين وعن شيخ عز
 ومقتضاه اشرتاطه يف (2)يف املال املغصوب أن يبلغ نصف دينار فقد اعترب اهلروي تصح

 (3).السرقة

  (6)(5).أن بعض املعتزلة اشرتط فيه أن يبلغ مائيت درهم (4)وحكى القاضي أبوبكر بن الباقالين

                                                           
 

 .136، ومراتب اإلمجاع ص(1/19( ينظر: قواعد األحكام ) 1
( الدينار: نقد من الذهب يف أايم الدولة اإلسالمية، وهو فارسي معرب. والدينار يساوي مثقال،  2

املصباح املنري ؛ كذاك الدينار. ينظر: واملثقال: درهم وثالثة أسباعه، واملثقال يساوي أربعة غرامات وربع
الفقهية األلفاظ و  (، معجم املصطلحات 1/132، والقاموس الفقهي )88صيف غريب الشرح الكبري 

 (.6/98(، الشرح املمتع )3/214)
(، وحاشية اجلمل على شرح 6/3مل أقف عليه يف اإلشراف. ينظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )(  3

 .(3/469املنهج )
حممد بن الطيب بن حممد بن القاسم البصري البغدادي املالكي، ابن الباقالين.. فقيه  ،( هو أبو بكر 4

سيف السنة  :ث حجة، ومتكلم على مذهب أهل السنة واجلماعة وطريقة األشعري، ولقبهابرع، وحمد
ه: مصنفات من. ولسان األمة. مسع أاب بكر أمحد بن جعفر القطيعي. وحدث عنه: احلافظ أبو ذر اهلروي

سنة.ينظر: سري 65 هـ عن 403وغريها. مات يف سنة ، التقريب واإلرشادو إعجاز القرآن، و اإلنصاف، 
 (.1٧6-6/1٧5(، األعالم للزركلي )2/455(، اتريخ بغداد وذيول )193-1٧/190أعالم النبالء )

اسم للمضروب من الفضة، وهو معرب، ويساوى ستة دوانق. والدرهم يساوي  :الدرهم اإلسالمي ( 5
، واملثقال: أربعة . والدينار: مثقالداننري( ٧نصف دينار ومخسه، )معناه أن عشرة دراهم تساوي 

(، 105/ 3هتذيب األمساء واللغات )( جراما. ينظر: 2،9٧5جرامات وربع؛ إذا: الدرهم يساوي )
 (.98-6/9٧(، الشرح املمتع )1/165(، التوقيف على مهمات التعاريف )1/193املصباح املنري )و 
 الفرق بني الفرق ( ونسبه إىل النظام، والبغدادي يف1/216) ( ذكره صاحب مقاالت اإلسالميني 6

 .129ص
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 (2).ه اشرتط أن يبلغ عشرة دراهمأنّ  (1)ئيان اجلبباوعن 

م اشرتطوا بلوغه أهنّ  (5)ه اشرتط بلوغه مخسة دراهم. وعن البصرينيأنّ  (4)وغريه (3)ئيابوعن اجل
 (6).درمها

 (٧).خالفا يف شرب غري اخلمر إذا كان الشارب شافعيا اهلروي حكىو 

                                                           
 

؛ كان هو وأبوه من كبار ر، املتكلم املشهو عبد السالم بن أيب علي حممد اجلبائي ،( هو أبو هاشم 1
املعتزلة، وهلما مقاالت على مذهب االعتزال. واجلّبائي نسبة إىل قرية من قري البصرة. أخذ عن أبيه أيب 

. وله من الكتب: كتاب اجلامع الكبري. كتاب األبواب الكبري. كتاب اجلبائيعلي حممد بن عبد الوهاب 
 سنة. ٧4ببغداد عن   هـ321سنة . وتويف وغريها ،األبواب الصغري

(، اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧/٧0(، اتريخ اإلسالم للذهيب )3/183ينظر: وفيات األعيان )
(11/56) 
 .(3/329واللباب يف علم الكتاب )(، 2/340اجلامع ألحكام القرآن ) :( ينظر 2
صاحب التصانيف. أخذ عن أيب  حممد بن عبد الوهاب اجلبائي، شيخ املعتزلة، ،أبو علي( هو  3

ي، وأبو احلسن األشعري مث خالفه. له تصانيف منها:  ابنه أبو هاشم اجلّبائ عنه يعقوب الشّحام، وأخذ
، التفسري الكبريو األمساء والصفات، و االجتهاد، و التعديل والتجويز، و النهي عن املنكر، و كتاب األصول، 

 سنة.  68هـ عن 303سنة  . تويف يفوغريها
 (. 269-4/26٧(، وفيات األعيان ) 184-14/183ينظر : سري أعالم النبالء ) 

 اهلذيل. أيبك(  4
وتقع اليوم يف أقصى  نسبة إىل البصرة، وهو بلد يف املغرب يف أقصاها قرب السوس.البصريني:  ( 5

 (1/144انظر: معجم البلدان ) جنوب العراق.
، واللباب لسراج الدين النعماين (1/216مقاالت اإلسالميني ) :ينظروهو مردود بعموم السنة. (  6
(3/329). 
 (.699)يف حد املروءة؛ ص تاوم( ينظر: اإلشراف على غوامض احلك ٧
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 (2).شهادة الزورو  نيبوتكذيب  ،اإلشراك ابهلل ،السبع إىل (1)ابن الصباغ وضمّ 

 املعصية مثْ إ آاثم؛ ثالثةأمث  كاذابً حضرا فإن كان  د هبا كان املقصِّ ن  وإ :قال الشيخ عز الدين
إىل إبراء  لتسببه ، املعصية ال غريإمثْ  وإن كان صادقا أمثَِّ  ،وإمث إعانة الظامل وإمث خذالن املظلوم

 (3).هاملظلوم إىل حقِّّ  وإيصال ة الظاملِّ ذمَّ 

 ،الفاجرة واليمنيَ  ،يف رمضان بغري عذر واإلفطارَ  ،أكل الراب (5)(4)ةِّ دَّ إليها صاحب العُ  وضمّ 
 ،يف والكيل والوزن اخليانةَ و  ،مال اليتيم وأكلَ  ،من الزحف والفرارَ  ،والعقوق ،الرحم وقطعَ 

                                                           
 

، البغدادي عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر ابن الصباغ ،( هو أبو نصر 1
حدَّث كان يقدم على أيب إسحاق يف معرفة املذهب.  صباغ.الأحد أجداده  نسبة ؛املعروف اببن الصباغ

أبو القاسم علّي، وأبو نصر  عنه علّي بن شاذان. وروى أيبمن ومسع  ،عن حممد بن احلسني القطّان
 سنة. ٧٧هـ عن 4٧٧صنف الشامل، والكامل. تويف سنة م .االغازي، وغريمه

 (1/464(، طبقات الشافعيني )10/409ينظر: اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم )
 .405حتقيق الطالب يوسف املهوس ص  ( ينظر: الشامل، 2
الفوائد يف اختصار املقاصد ينظر: ونصُّ كالمه: "من شهد مبا ال يعلم، فإن كان كاذاب ...إخل" (  3

 (.88)ص
. العد صاحب معروف إىل طربستان.  ةنسب احلسني بن علي بن احلسني الطربي ،أبو عبد هللاهو (  4

ر   وغريمها. روى عنه احلافظ إمساعيل ،اْلعمرّي خبراسان والَقاضِّي أيب الطّيب بِّبَـْغَدادتفقه على اَنصِّ
تويف سنة  :السبكي قالسنة. و  80هـ عن 498والسلفي وآخرون. تُويف يف بغداد وقيل مبكة سنة 

 هـ. 495
(، 4/349(، طبقات الشافعية الكربى )10/802ينظر: اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم )

 .209صوطبقات الشافعية للحسين 
ذكر احلسين: يعرف أبو عبد اّلّل احلسني بن علي أيضا بصاحب العدة، وأن النووي وقف على (  5

عدة أيب عبد اّلّل فقط، والرافعي ابلعكس، ولكن بلغه النقل من عّدة أيب عبد اّلّل؛ فإذا أطلق النووي يف 
اّلّل، وإذا أطلق الرافعي يف الشرحني العدة، فمراده: عدة أيب املكارم،  زايداته العدة فمراده: عدة أيب عبد

 .209ينظر: طبقات الشافعية ص وما يرويه عن عدة أيب عبد اّلّل يضيفها إىل صاحبها.
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على  والكذبَ  ،املسلم بغري حقّ  وضربَ  ،وأتخريها عنه بغري عذر ،الصالة على وقتها وتقدميَ 
  (1)،الرشوة وأخذَ  ،الشهادة بال عذر وكتمانَ  ،هأصحابِّ  وسبَّ  ،صلى هللا عليه وسلم النيبّ 
 املكروه والباطل. واستماع الناس بنياجلمع  :يوه (2)ايثةَ والدِّ 

مث  ،غنِّّ ا معه من يُ وإامّ  (3)[اءنغال]ف عر ال ي إذا كان شخصٌ  :رضي هللا عنه قال الشافعي
  (4)دايثة.وهذه  ،ميضي به إىل الناس فهو فاسق

وترك األمر  ،منع الزكاةو  (6)،والسعاية عند السلطان (5)،بني الرجال والنساء اجلمع :والقيادة

                                                           
 

ه لرتزقُه. وشرعا: رأسه إىل أمّ  شا َرشوا. يقال: رشا الفرخ إذا مدّ الرشوة )بكسر الراء وضمها(: اسم ر (  1
 .  111(، التعريفات ص 11/2٧9ينظر: هتذيب اللغة ) ، أو إلحقاق ابطل.بطال حقّ ما يعطى؛ إل

مصدر من  داَث َيدِّيث ، َديـْثًا ودِّايثًة ، فهو َديُّوث. والدايثة: عدم الغريَة واخَلجَل. وشرعا: الدايثة: (  2
وهي  ،بكسر الدال وختفيف الياء :دايثةال : النووي عدم الغرية على العِّرض أو على أهله. قال اإلمام

على امرأته. وقال  ل الرجلَ خِّ دْ هو الذي يُ  :وقال الزبيدي .على أهله السوءَ  وهو الذي يقرُّ  .وثفعل الديُّ 
(، املصباح املنري يف 15/24هو الذي ال غرية له. وكل هذا متقارب" انظر: هتذيب اللغة ) :اجلوهري

 (.3/102هتذيب األمساء واللغات ) ،(1/205غريب الشرح الكبري )
فمن : غناء )ابملد(. ألن الغىن ابلقصر غىن املال. قال اهلرويال :يف )و(: الغِّىن )ابلقصر(. والصحيح (  3

ستِّغناء فهو من الغىن )مقصوٌر(، ومن ذهب به إىل التطريب فهو من الغناء؛ الصَّوت  ذهب به إىل االِّ
واعلم أنَّ بعض الصوفيَّة الذين ال يعرفون مواقع األلفاظ ومدلوالهتا قال: املراد وقال اهليتمي:  )مَمُدود(.

دود، واملقصور؛ إذ الرواية إاما هي الغناء ابملد، وأمَّا ابلغناء هنا غىن املال، وكأنَّه مل يُفرِّق بني الغناء املم
كف الرعاع عن حمرمات اللهو ، و (8/8غىن املال فهو مقصوٌر ال غري، ذَكرَه األئمَّة. انظر: هتذيب اللغة )

 .20ص  والسماع
 (.  6/226ينظر: األم )(  4
غري أهله. ينظر: روضة الطالبني  ومنه الَقوَّاد: الذي جيمع بني الرجال والنساء ابحلرام وإن كن ( 5
 (.4/535(، مغن احملتاج )8/143(، وحتفة احملتاج )6/162)
السعاية عند السلطان أن يذهب إليه ليتكلم عنده يف غريه مبا يؤذيه به. ينظر: أسىن املطالب (  6
(4/341.) 
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وامتناع املرأة  ،وإحراق احليوان ابلنار ،ونسيان القرآن ،ابملعروف والنهي عن املنكر مع القدرة
 (1).واألمن من مكره ،واليأس من رمحة هللا ،ها بال سببزوجمن 

 ،الظهار :ومما عدوه من الكبائر ،يف أهل العلم ومحلة القرآن (2)ويقال الوقيعة :قال الرافعي
 (3).ال عن ضرورة ،وامليتة وأكل حلم اخلنزير

 ىوترك األمر ابملعروف عل ،قطع الرحمك ،يف بعض هذه اخلصال ف جمالٌ وللتوقُّ  :قال الرافعي
  (5).هذا التوقف إىل وقد أشار الغزايل (4).واحراق مطلق احليوان قرآن،ال ونسيِّ  ،إطالقها

 أن خيرج وقتها ليس  ترك الصالة الواحدة إىل أنّ  :وجه (٧)والتهذيب (6)تعليق القاضي ويف

                                                           
 

 .(8/200(، وروضة الطالبني )13/٧( ينظر: العزيز للرافعي ) 1
 .(3/1303( فسر اجلوهري الوقيعة ابلغيبة. ينظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ) 2
 .(13/٧( ينظر: العزيز للرافعي ) 3
 (.13/٧( ينظر: العزيز ) 4
 (. 4/21( ينظر : إحياء علوم الدين ) 5
َْرَورُّْوذِّّي، ،( هو أبو علي 6

، صاحب التعليقة يف املعروف ابلقاضي احلسني احلسني بن حممد بن أمحد امل
 أخذ الفقه عن أيب بكر القفال فهو املراد ال سواه. ، القاضيوالغزايل وغريمها:  إذا أطلق اإلمام الفقه.

 مبروروذ.ه 462صاحب التهذيب. تويف يف سنة  البغوي :وأخذ عنه الفقه مجاعة، منهم املروزي،
( طبقات الشافعية 262-18/260(، سري أعالم النبالء )135-2/134ينظر: وفيات األعيان )

 (.358-4/356) الكربى
حممد احلسني بن  أيب ،لبغويلالتهذيب يف الفروع؛ أو  الشافعي يف فقه اإلمام ( كتاب التهذيب ٧

خلَّصه من تعليق  ،حمرَّر مهذب جمرَّد عن األدلَّة غالًبا ابتكوهو  . مسعود بن حممد، املعروف ابلفراء
(، وطبقات الشافعية ٧/٧5) طبقات الشافعية الكربى. ينظر: شيخه القاضي حسني، وزاد فيه ونقص

 (.1/281البن قاضي شهبة )
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 (1).به الشهادة إذا اعتاده ردُّ تا وإامّ  ،بكبرية

ما يدعوه إليه  إىلأو إبجابته رئيس  اشتغاال خبدمة ؛اه إذا أخرجها عن وقتهأنّ  (2):القفوعن ال
ه كرر منه أو عرفنا أنّ تن إو  .والنسيان الغفلةِّ  ؛االحتمالنيبه الشهادة إذا وقع أبحد  ردّ ال تُ 

 (3).ك الصالة الواحدة من أكرب الكبائرتر  ألنّ  ،هت شهادتُ دَّ تعمده رُ 

 (6).كبريةٌ   (5)الوطء يف احليض (4):وقال احملاملي

                                                           
 

 .(8 -٧/ 13العزيز شرح الوجيز )(، و 8/262للبغوي ) الشافعي التهذيب يف فقه اإلمامينظر: (  1
نسبة إىل  لقفال املروزياب املعروفعبدهللا بن أمحد بن عبدهللا املروزي اخلراساين.  ،( هو أبو بكر 2

أقبل على قراءة الفقه قفال آبالته ومفتاحه زنة أربع حبات،  صنع حذق يف صنعت األقفال حيتحرفته، 
ومسع من اخلليل بن أمحد السجزّي. تفقه عليه  ،حيت برع فيه. تفقه أبيب زيد الفشاين ،ثالثني بعد ما بلغ

 90عن ، ه41٧سنة  تويففروع ابن احلداد يف الفقه. لشرح  لهحممد بن عبدامللك املسعودّي، وطائفة. 
 سنة. 
(، وفيات األعيان 2/14٧(، طبقات الشافعية لإلسنوي )408-1٧/405سري أعالم النبالء ) ينظر:

 (.3/46وأنباء أبناء الزمان )
 (.19/103( ينظر: كفاية النبيه ) 3
َحامِّل. وهي:  نسبة ،أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل احملاملي ،( هو أبو احلسن 4

َ
إىل امل

عليها الناس يف السفر. من مشاخيه: الشيخ أبو حامد اإلسفرايين، واإلمام علي بن عبد  مجال ُيمل
الرمحن البكائي. أخذ عنه اخلطيب البغدادي، والقاضي علي التنوخي وخلق كثري. له: أمايل األصفهاين، 

 سنة. 4٧عن ه، 415قنع. وكانت وفاته يف سنة التجريد يف فروع الفقه، التعليقة، اللباب، اجملرد، امل
طبقات الشافعية و (، 14/440(، سري أعالم النبالء )4/61ينظر: طبقات الشافعية البن السبكي )

 .(2/202) لإلسنوي
( احليض: يف اللغة: السيالن، ويف الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة ابلغٍة سليمة عن  5

 .39، وشرح حدود ابن عرفة ص94(، التعريفات ص3/26٧العني ). ينظر: الداء والصغر
(، والزواجر عن اقرتاف 1/386(، واألشباه والنظائر للسيوطي )8/210ينظر: روضة الطالبني )(  6

 (.1/216الكبائر )
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 ،ولبس احلرير ،م خبامت الذهبتختّ لوا ،الشرب يف أواين الذهب والفضة ؛وجعل بعضهم منها 
  (1)لكبذ جالسلل /ومنع انعقاد النكاح ،واجللوس عليه

  (2)هذه صغائر. :قال اجلمهورو 

فيه وال  ال حدَّ  الذي والكذبُ  ،ابلعني إىل ما ال جيوز النظرُ  :من الصغائرو  :(3)ةِّ دَّ وقال يف العُ 
اخلصومات وإن كان  وكثرةُ  ،املسلم فوق ثالث وهجرُ  ،على عيوب الناس واالطالعُ  ،ضرر
يف  رتُ خبوالت ،اجليب يف املصائب وشقُّ  ،والصياحُ  ،والنياحةُ  ،الغيبةعلى  والسكوتُ  ،(4)احمقّ 

 والبيعُ  ،يف أوقات النهي (5)[املكروهة] والصالةُ  ،هلم اسً يناإاق سّ مع الفُ  اجللوسُ و  ،املشي
القوم وهم له   وإمامةُ  ،ار واجملانني والنجاسات املساجدصغال وإدخالُ  ،يف املسجد والشراءُ 

 ،اجلمعة رقاب الناس يومَ  يوختطِّّ  ،فيها والضحكُ  ،يف الصالة والعبثُ  ،كارهون لعيب فيه

                                                           
 

: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح مل ينعقد؛ ألنه خمل ابلشهادة حكاه اهليتمي عن القاضي(  1
 .141ص  ينظر : كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع. داءفيه كاأل

 (، واملرجع  السابق. 13/18( ينظر : العزيز للرافعي ) 2
وابن ويعرف أيضا بصاحب العدة ة، دَّ عُ ال يف املكارم، عبدهللا بن علي الروايين الطربي أاب يعن:(  3

 أخت صاحب البحر. قال اإلسنوي: مل أقف على اتريخ وفاته.
 (1/2٧8، وطبقات الشافعية لإلسنوي )209ينظر: وطبقات الشافعية للحسين ص

 (.19/103(، وكفاية النبيه )8/202(، وروضة الطالبني: )13/8ينظر: العزيز للرافعي )
 .: ولك أن تقول : وكثرة خصومات احملق ينبغي أال تكون معصية إذا راع حد الشرعقال النووي(  4

 (.8/202ينظر: روضة الطالبني )
 والصالة املنهي عنها.." .(: "..8/202يف روضة الطالبني )قال (  5

 /أ(233)و/
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 (1).اممّ العورة يف احل وكشفُ  ويف الطريق، القبلة مستقبلَ  والتغوطُ  ،واإلمام خيطب والكالمُ 
 انتهى

 .وغريه كبريةٌ  ،صغريةٌ  املوصوفَ  ن الكذبَ أالق القول طيف ا ؛لاألوّ  :والكالم عليه يف مواضع 

 (2).سواء علم ذلك أم اللشيء على غري ما هو عليه ابر اخباإل :والكذب عند أهل السنة
الف ما من أخرب ابلشيء على خ ؛مذهب أهل السنة ىفعل (3)وأما املعتزلة فقيدوه ابلعلم به.

  (4).ابلعلم به عترب كونه معصيةً يف وليس آبمث، ،لك فهو كاذبه عليه كذظنّ يهو عليه وهو 

ن فيه كوإن مل ي ،إذا كذب متعمدا ردت شهادته :قال ه. فإنّ ه كبريةٌ أنّ  :الروايين ومقتضى كالمِّ 
 (6).وي فيه حديثٌ ورُ  (5).الحألنه حرام بكل  ،ضرر

 أان  :كقوله  (٧).يف املبالغة باتأو الك الشعرطريق  إال أن يكون ذلك على :قال القفال

                                                           
 

املقصود منه كشف السوءتني، ألن الناس معتادين إىل الدخول يف احلمام فيكون عرض عورته (  1
 .(9/295أسىن املطالب )نظر: يللنظر. 

 .(1/69على مسلم ) ينظر: شرح النووي(  2
 .(3/14٧، الفروق للقرايف )(1/69) للنووي شرح مسلم (،2/321قاالت اإلسالميني )مينظر: (  3
 .(1/69على مسلم ) ينظر: شرح النووي(  4
 (.19/105، وكفاية النبيه )(149/ 14حبر املذهب )ينظر: (  5
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه رد شهادة رجل يف كذبة كذهباروي َعنِّ يقصد بذلك املؤلف ما (  6 ِّّ َصلَّى اّللَّ .  النَّيبِّ

 = ،ريــاكــَعنُه من ى َرَوى معمرٌ ـوُموسَ  .الـوسى بن شيبة مرسـأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت من رواية م
َبل. قَاَله=  (، وختريج أحاديث اإلحياء املسمى 1/242ينظر: الصمت وآداب اللسان ) َأمْحد بن َحنـْ

 .102٧ابملغن عن محل األسفار يف األسفار ص
 (.19/105كفاية النبيه )ينظر:  (  ٧
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  (2).ا وال أخلي جملسا عن شكرك وهنارً لياًل  كل (1)[أدعو]

صدق أمكن التوصل إليه ابلكل مقصود حممود ف ،الكالم وسيلة إىل املقاصد :وقال الغزايل
إن   ؛فالكذب مباح ،وإن مل يكن التوصل إليه إال ابلكذب ،فالكذب فيه حرام ،والكذب معا

 ،مسلم من ظامل فسأل عنهفإذا اختفى  .وواجبا إن كان املقصود واجبا ،مباًحاكان املقصود 
لزمه أن ُيلف  استحلفهولو  .هايريد أخذَ لو سأله عن وديعة  ،وكذا .إبخفائه وجب الكذب

وإصالح ذات  ،حزنلو كان مقصوده تسكني  ،وكذا .حنث يف األصح يورفإن مل  ،يويور 
واألحسن أن  ،ال ابلكذب فال ُيرموال ُيصل إ ،عليه يف العفو قلب اجملىن ةمالستوا ،البني

ويقول ما  ،فله أن يكذب ،لو سأله السلطان عن فاحشة بينه وبني هللا تعاىل ،كذاو  يوري.
 (3).أخيه وكذا له أن ينكر سرّ  .ما شربت ،زنيت

فإن كانت مفسدة الصدق  ،ابملفسدة املرتتبة على الصدقالكذب  قابل مفسدةُ أن ت وينبغي 
ه فسنفإن كان يتعلق ب .حرم الكذب ،أو شك ،وإن كان ابلعكس ،فله الكذب ،أشد
  (4).مل جيز املساحمة حبق غريهوإن تعلق بغريه  ،ب أن ال يكذبحِّ استُ 

 .موضع أبيح لك أو أوجب تركه يف كلّ  :واجلزم

                                                           
 

 :( يف )و(: أدعوا. وهو خطأ، والصحيح )أدعو( بدون ألف كما هو يف نقول ابن حجر، انظر 1
 (. 2/892الزواجر عن اقرتف الكبائر )

 (. 2/892(، والزواجر عن اقرتف الكبائر )19/105( ينظر: كفاية النبيه ) 2
 (.3/13٧( ينظر : إحياء علوم الدين ) 3
 (.138 -3/13٧( ينظر : إحياء علوم الدين ) 4
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املراد  ألنّ  ؛ةمرّ  ئةَ ك ماجئت :قولهكم ما جرت العادة به من املبالغة  وليس من الكذب احملرّ 
ه مرات ال ءوإن جا ،فهو كاذب ،ة واحدة مرّ ه إاّل ءيكن جافإن مل  .اتاملبالغة ال املرّ  همُ يفت
املبالغ للكذب  يتعرض (1)[مرات] امبينهو  .ةئوإن مل يبلغ املا ،مل أيمث ،ها يف الكثرةمثلُ عتاد يُ 

 (2)انتهى .افيه

وله انَ تَـ ويريد به معىن آخر  ،لفظا هو ظاهر يف معىًن  طلقَ أن يُ  :عن الكذب ةُ فينالتورية املو 
إليه  عُ إن مل يدْ  ، مكروهٌ ةٌ حاجإن دعت إليه  وهو مباحٌ  .خالف ظاهرهفظ لكنه ذلك اللّ 

 إذا بلغَ  (3):عينخكما قال ال حقّ  عِّ فد وأ طلوصل به إىل ابيتن أ إالوال ُيرم ، حاجة
 ،يفهم السامع النفي (5).هم تعلم ما قلت من ذلكاللّ  :فقل ،قلته شيًئاعنك  (4)لرجل[ا]

 (6)منها الذي يف املوضع الثاين. ومقصودك

                                                           
 

 (.381صعنه يف األذكار ) ؛ "... وبينهما درجات"، وكذا نقله النووي( نص الغزايل 1
 (.3/140إحياء علوم الدين )ينظر: (  2
. اتبعي جليل، وقد أدرك عدًدا من أصحاب أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعيهو (  3

بعلم عبد هللا بن مسعود، حىت صار مفتيا  فقد أملّ النخعي النيب، ومل ُيدث عن أحد منهم، وكان أعور.
. روى عنه: احلكم بن اوغريمه ،ومسروق بن األجدع ،أهل الكوفة. روى عن: األسود بن يزيد النخعي

 سنة. 5٧سنة، وقيل  49 عن هـ ابلكوفة 96ومحاد بن أيب سليمان، وغريهم. تويف سنة  ،عتيبة
  .(529-4/521سري أعالم النبالء )، (291 -6/2٧9سعد )ينظر: الطبقات الكربى البن 

 واملثبت هو املروي. .يف )و(: انسان(  4
قال رواه القرطيب يف تفسريه عن األعمش عن إبراهيم النخعي. وذكره النووي يف األذكار بلفظ: (  5

يء. ينظر: من شما قلُت من ذلك  قلَته فقل: هللا يعلم يءالنخعي رمحه هللا: إذا بلغ الرجَل عنك ش
، والفتاوي احلديثية البن 81-380صلنووي ل (، وكتاب األذكار191-10/190تفسري القرطيب )

 .318حجر اهليتمي ص
 (.10/191ينظر: تفسري القرطيب ) .هو تفسري عبد امللك بن حبيب لقول النخعي(  6
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 ال أن ينبغي (2)[ما] :قولتو  ،(1)[احملقِّّ ]خصومات  ةر ثك  يفوقف تتن أ لك :قال الرافعي
من  /ختطى الرقاب يوم اجلمعة فإنه معدود ويف . الشرع حدَّ  ىإذا راع كون معصيةً ت

 (3).وكذا الكالم واإلمام خيطب على األصح ،املكروهات ال احملرمات

 ،اخلصومات ما قاله الرافعي ةر ثوالصواب يف ك .الرقاب حرامٌ  يأن ختط ؛املختار :قال النووي 
والعبث يف  ،سهم إايهينجتوإدخال الصبيان إذا مل يغلب  ،البيع والشراء يف املسجد نّ وأ

 (5) (4).حمرمة أو مكروهة خالفكون الصالة يف وقت النهي   ويف ،الصالة من املكروهات

 ،علم غريأو ب ،ا هو ملن خاصم ابلباطلالذم املتأكد يف اخلصومة إامّ  :وقد قال الغزايل :قلت 
يف الذمة بطلب  لناو يتو  ،جانب أيّ  يف رف احلقّ عقبل أن يه يتوكل فإنّ  ،كوكيل القاضي

ط على التسلُّ و  لإليذاءوالكذب  ددلّ بل يظهر ال ،تصر على قدر احلاجةقوال ي ،هحقّ 
 (6).خصمه

                                                           
 

" هو األظهر؛ احملقِّّ ؛ " ... ولك أن تتوقف يف كثرة خصومات ونص الرافعي .]احملقق[ )و(:( يف  1
...( أخرجه  حمقَّالقوله صلى هللا عليه وسلم: ) أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان 

، رقم 2/٧4الصغري )املعجم ويف  ،(21٧، رقم 20/110الكبري: )املعجم الطرباين يف الكبري عن معاذ. 
805.) 

(، وروضة الطالبني: 9-13/8ينظر: العزيز شرح الوجيز: )ئدة يف )و(، والصحيح حذفه. زا(  2
(8/202.) 
 (.8/202(، وروضة الطالبني: )9-13/8( ينظر: العزيز شرح الوجيز: ) 3
 (.  1/305روضة الطالبني ) :؛ انظروالصحيح الذي اختاره النووي أهنا مكروهة كراهة التحرمي ( 4
 (.8/202( ينظر روضة الطالبني: ) 5
 (.3/119إحياء علوم الدين : )ينظر: (  6

 /ب(233)و/
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والوصال يف الصوم على  ،شهوتهك حترّ  الذيالصائم  ةومن الصغائر قبل :الُعدَّةِّ صاحب  قال 
جعية، والر ووطئ املظاهر قبل التكفري  ،مجاع األجنبية بغريومباشرة  ،اءنواالستم (1)،األصح

 ،(2)نجشوال ،ثقات وال نسوةٍ  مٍ ومسافرة املرأة بغري زوج وال حمرَ  ،واخللوة ابألجنبية
 يوتلقِّّ  (5)يلبادلوبيع احلاضر  ،واخلطبة (4)وكذا السوم ،والبيع على بيع أخيه (3)واالحتكار

وكذا  ،اليت ال يباح اقتناؤهواقتناء الكلبة  ،وبيع املعيب من غري بيان عيبه (٧)والتصرية (6)الركبان
 ،وكتب العلوم الشرعية لكافر ،املصحفو ع العبد املسلم بيو ، مساك اخلمرة غري احملرمةإ

                                                           
 

 (.8/202) روضة الطالبنيو  (،13/8هو األصح. ينظر: العزيز )(  1
(، 3/82ينظر: روضة الطالبني ) النجش: هو أن تزيد يف مثن سلعة وال رغبة لك يف شرائها.(  2

 .240والتعريفات للجرجاين ص 
 .ن حكِّر حكرًا، إذا احتجن الشيء واستبد به. حبس الطعام وحنوه مما يؤكل للغالءاالحتكار: م(  3

 .٧5، شرح حدود ابن عرفة ص11(، التعريفات ص3/444ينظر: املخصص )
السَّوم: طلب املبيع  وشرعا: .: أن جتشم إنساان مشّقًة وُخطًّة من الشرّ ( السَّْوُم: ّسْوُمَك يف البِّياعة 4

 .123(، التعريفات ص320-٧/319ينظر: العني ) به البيع.ابلثمن الذي تقرر 
واملنهي أن ال يكون له مسسارا. أي:   املقيم ابلبادية. : هواملقيم يف املدن والقرى والبادي : هو( احلاضر 5

َ ي فيقول له احلضر  ،التسارع إىل بيعه رخيصا يريدأن أييت البدوي البلدة ومعه قوت  اتْـرُكه عِّندي ألغايلِّ
 (.4/19٧(، لسان العرب )99-1/398. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )بَيعِّهيفِّ 
تلقي الرُّكباَن: الركبان، مجع ركب: وهو اسم مجع، واحده: راكب، وهو يف األصل: راكب البعري، مث  ( 6

بل أن يستقبل احلضري البدوي ق. وشرعا: اتسع فيه، فقيل: لكل راكب دابة، راكب: وجيمع على ركاب
النهاية  . ينظر:وصوله إىل البلد وخيربه بكساد ما معه كذاب ليشرتي منه سلعته ابلوكس وأقل من مثن املثل

 (.15/256(، لسان العرب )4/266يف غريب احلديث واألثر )
ماً ليجتمع اللنُب يف ضرعها : ( الَتصرِّيَة ٧  ينظر: .ليزيد يف مثنها عند البيعهو أن ال حُتَْلَب الشاة أايَّ

 .(4/16٧1(، والصحاح اتج اللغة )12/184هتذيب اللغة )
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 (1)يف األصحوكشف العورة يف اخللوة لغري حاجة  ،واستعمال النجاسات يف البدن لغري حاجة
 (2)انتهى .وأشباه هذا

وعدم  ،ضرورة من غري دعاءالدعوة بغري  نَ الصغائر غشيامن  يف األمّ  وعدَّ  :الصباغقال ابن 
فهذا طعام عام  ،إليهالناس  ت عن سلطان وشبهه يدعوكان  . فإنصاحب الطعام اللحاست

 (3).به سال أب

فإن   ،هزوجته أو جاريته حبيث يسمع غريُ  زل اإلنسانُ يهاأن من الصغائر  أنّ  :وعن الطربي 
 (4).هشهادتُ ت دَّ رُ  منه رثُ كَ 

 (6).ودعوات الركوع والسجود ،ودعاء االستفتاح  ،ترك السنن الراتبة :منها (5)القاضي وعدّ 

  (8).الوتر وركعيت الفجر ترك الرواتب غريَ ابعتياد  الشهادة ال تردّ  أنّ  (٧):جأبو الفر وحكى 

                                                           
 

 .وهو كذاك عند الرافعي والنووي ( 1
 .(19/104، وكفاية النبيه )(8/202) روضة الطالبنيو  (،13/8ينظر: العزيز )(  2
 .463(، والشامل ص ٧/521( ينظر: األم : ) 3
   .(19/105( ينظر : كفاية النبيه يف شرح التنبيه ) 4
 القاضي احلسني، تقدم نرمجته. هو(  5
 (.19/104( كفاية النبيه يف شرح التنبيه ) 6
عبد الرمحن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن النـَُّوْيزِّي السرخسي املعروف  ،أبو الفرجهو (  ٧

سني ومسع أاب القاسم القشريي وآخرين. حدث عنه أبو طاهر السنجي، احلابلزاز. تفقه على القاضي 
هـ ، 494والتعليقة. تويف يف سنة  ،بن أيب معيط وغريمها. صنف كتاب اإلمالء يف املذهب واألمايل وعمر
 سنة. 61عن 

(، طبقات 104 -5/101) طبقات الشافعية الكربى(، 155 – 19/154ينظر: سري أعالم النبالء )
 (.1/322الشافعية لإلسنوي )

 .(19/104) ، وكفاية النبيه(13/23) العزيز للرافعيينظر: (  8
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ولو  ،شهادته الفرائض ال تردُّ  بقضاءسواء ركعيت الفجر والوتر  ،ننأبدل الس ولو :قال القاضي
 (1)ت شهادته به.أبدل ركعيت الفجر والوتر هبا ردَّ 

 فرع

وإذا نوى  ،اب مل يصر منه فاسقاوالرّ  ،كالقتل  ،داغواقع كبرية يه إذا نوى العدل أنّ  :قال الروايين 
 (2).نعم ،هماأصحُّ  ؛املسلم أن يكفر غدا ففي كفره يف احلال وجهان

 (3).ه أخبارٌ يف ذلك وعكسِّ  وردو  ،وهذا الفرع ينبن على أن أفعال القلوب تؤاخذ هبا :قلت
مث  ،وهو حديث النفس :اخلاطر ؛القلب أربعة أشياء على دُ رِّ الذي يَ  :ذلك فقال ايلغز ر الوحرّ 

يؤاخذ والعزم  ،امهب خذايؤ  الفاخلاطر وامليل  مث العزم بعدها. ،مث بعدمها االعتقاد ،بعده امليل
 (4)اضطراراي فال يؤاخذ به.وقد يكون  ،فقد يكون اختياراي فيؤاخذ بها االعتقاد . وأمّ قطًعا به

                                                           
 

 (.19/104( ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه ) 1
 (.14/108حبر املذهب )ينظر: (  2
ُمَّيتِّ َما »َأيبِّ ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: حديث  يقصد بذلك(  3 إِّنَّ هللَا جَتَاَوَز ألِّ

َثْت بِّهِّ أَنـُْفَسَها، َما ملَْ  . رواه البخاري، ابب إذا حنث انسيا يف اإلميان « يـََتَكلَُّموا، أَْو يـَْعَمُلوا بِّهِّ َحدَّ
 .12٧(، ورقمه: 1/116، ومسلم يف ابب جتاوز هللا عن حديث النفس، )6664(، ورقمه: 8/135)

ِّّ َصلَّى هللاُ َعَليْ وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال هِّ َوَسلََّم، َفَسأَُلوُه: إِّانَّ : َجاَء اَنٌس مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ
َنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُداَن َأْن يـََتَكلََّم بِّهِّ، قَاَل:  ُد يفِّ أَنـُْفسِّ َذاَك َصرِّيُح »قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: « َوَقْد َوَجْدمُتُوُه؟»جنِّ

ميَانِّ  (، ورقمه: 1/119رواه مسلم يف ابب بيان الوسوسة يف اإلميان وما يقوله من وجد ذلك، ) .«اإْلِّ
132. 

 (.41و  3/40إحياء علوم الدين )ينظر: (  4
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 فرع اثن  

 ةً بر ق هُ رْ صِّ تُ وقد  ،ه عن ذلكرجُ خت فيه صاحلةٌ  نُ رُ قْ لكن تَـ  معصيةً  لشيء يف الظاهراقد يكون  
لمة الظّ  وأخذِّ  (1)سو كُ مُ الْ الشهادة على  عن سئلرمحه هللا وقد  دينما قاله الشيخ عز الك

والشهادة هلم لريجعوا به يف  ،إذا قصد الشاهد بذلك حفظ املال على أراببه :فقال ،األموال
وإن قصدوا إعانة  ،وقت آخر عند إمكانه برجوع السلطان إىل العدل أو تولية عدل جاز

 أن يكونوا من العلماء الذين إاّل  ،ها إىل أرابهباردّ  بنيةز. وجيوز أن أيخذوا األجرة الظلمة مل جيُ 
 (2)اهتم.لعون على نيّ م ال يطّ ألهنّ  ؛ناسيقلدهم ال

 فروع 

 .ليس حيرم عندان / عب ابلشطرنجاللّ  :لاألوّ 

  (4).وايينر واختاره ال (3)إىل حترميه ال احلليميمو 

 (6)ه مكروهوهو املنصوص أنّ  :هماأصحّ  ،(5)كراهته وجهان  ويف

                                                           
 

املماكسة هي املكاملة يف النقص من الثمن، اسم من َمَكس مَيْكِّس مْكسا. و  ،سكْ مجع مَ املكوس: (  1
هتذيب األمساء واللغات ينظر: ومنه مكس الظلمة. وهو ما ينقصونه من أموال الناس وأيخذونه منهم. 

 . (2/5٧٧املصباح املنري من غريب الشرح الكبري )، (3/318)
( مل أقف عليه يف فتاوى العز، ولكن وجدت ابن حجر نقله عنه يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر  2
(1/353). 
 (.13/11العزيز شرح الوجيز )ينظر: (  3
حبر اختار اإلابحة دون التحرمي، انظر:  أن الروايين: ظهرذي ي، النفسه ( ينظر: املرجع السابق 4

 (. 14/300)املذهب 
 (. 1٧/1٧8( املرجع السابق، واحلاوي الكبري ) 5
 (.6/224( ينظر: األم ) 6

 /أ(234)و/
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والغزايل إىل  ومال اإلمام (2).فخوس (1)ن به خالعةٌ رُ قْ  أن تَـ ليس مبكروه إاّل ه أنّ  :واثنيها
 قد تقرن هبا ما يوجب ردَّ لكن  ،هبا الشهادة ردُّ ال تُ  ؛وعلى الوجهني (3).القطع ابلكراهة

عه وأخذ اسرتجَ ب لَ ه إن غَ على أنّ  مااًل منهما  ج كلُّ رِّ وهو أن خيُ  (4):القمار ؛فمنه .الشهادة
فهذا  ،بلَ ك إن غَ سِّ ب وميُْ لِّ له إن غُ  ا إذا أخرج لسدٍّ فأمّ  (5).ب أعطاهلِّ وإن غُ  ،مال صاحبه

 فإن مل يردّ  ،هالشهادة. لكن لو أخذه وجب ردُّ  اهب ردُّ فال تُ  فاسدةٌ  ه مسابقةٌ ليس بقمار لكنّ 
  (6).كذا قاله اجلمهور ،ه بفسقهشهادتُ  ردُّ تُ  غاصًباصار  ،ابذلهوطلبه 

 (٧).يف جوازه وجهان :املاورديوقال 

                                                           
 

( و لسان العرب 20/52٧( من خُلع خالعًة. واخلليع املالزم للقِّمار. انظر: اتج العروس ) 1
هواه، فهو خليع. انظر: القاموس الفقهي  (. وقيل: خلع فالن: خالعة: ترك احلياء، وركب٧٧/8)

يف بيان اخلالعة: "وأما اخلالعة فهو أن يستخف عليها بلغو، وأن يلعب هبا  املاوردي. وقال 120ص
 (.1٧/1٧9على الطريق، وأن ينقطع إليها ليله وهناره حىت يلهو هبا عما سواها". انظر احلاوي الكبري )

: " هو الكالم القذع املطيعي(. وقال ٧/86( قال الليث: " السخف رقّة العقل.." هتذيب اللغة ) 2
الساقط، وأصل السخف رقة العقل، وقد سخف الرجل ابلضم سخافة فهو سخيف." اجملموع: 

(20/245.) 
 (.٧/348الوسيط )و  ،(19/19هناية املطلب ) :نظري(  3
( القِّمار لغة: املراهنة. يقال: قامره مقامرة وقِّمارا؛ أي راهنه فغلبه. واصطالحا: كّل لعب يشرتط فيه  4

، 1٧9من املغلوب. ويطلق أيضا ابمليسر. انظر : التعريفات للجرجاين ص شيًئاغالبا أن أيخذ الغالب 
 .1٧٧التعريفات الفقهية ص

 (.٧/348الوسيط )و  ،(19/19هناية املطلب ) :نظري(  5
(، والعزيز للرافعي 1٧/180(، واحلاوي الكبري )14/300ينظر: حبر املذهب )وهو الصحيح. (  6
(13/11.) 
 (.19/21كفاية النبيه )(، و 1٧/180احلاوي الكبري )( أي: بني كونه مباحا أو مكروها. انظر:  ٧
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ت دّ رُ  ؛لعبهايف فإذا تكرر ذلك منه  ،والكذب ،والكالم الفاحش ،اليمني الفاجرة :ومنه
 شهادته.

  .اخراج الصالة عن وقتها عمدا :منه
ُ
 (2).أن يتكرر ذلك منه (1)بذَّ هَ واشرتط يف امل

ولو مل خيرجها  (3)الواحدة عن وقتها عمدا كبرية،خراج الصالة إن أاملشهور  م أنّ لكن تقدّ  
ر ذلك منه ه إن تكرّ فاملشهور أنّ  .وهو الغافل خرج الوقت، عب حىّت لكن شغله اللّ  ؛عمدا

قياسه الطرد يف شغل النفس بسائر  :وقال ،الرافعي هت شهادته وإال فال. واستشكلدّ رُ 
 (4).املباحات

  .تنير مرّ يفسق به إذا تكرّ  :وقيل .يفسق به مطلقا :وقيل (5)بعضهم بينهماق وفرّ 

                                                           
 

أيب إسحاق  ملؤلفه اإلماماملهذب يف الفروع )مطبوع(: كتاب جليل القدر يف فقه الشافعية ينظر: (  1
-455هـ، ظل يف تصنيفه أربعة عشرة سنة من )4٧6، املتوىف سنة إبراهيم بن علي الشريازي، الشافعي

(هـ. اعتن بشأنه فقهاء الشافعية، وله شروح عديدة. فأول من شرحه أبو إسحاق منصور بن 469
هـ ، االستقصاء ملذهب العلماء والفقهاء ألىب عمرو عثمان بن عيسي اهلذايين 59٧ إبراهيم، املتوىف سنة

يف اجملموع . وشرح غريبه يف املغىن ، عماد الدين إمساعيل   هـ، وغريمها. وشرحه النووي602املتوىف سنة 
الفقهاء. انظر: مقدمة  ابن هبة هللا املعروف اببن ابطيش، وغريه. و شرح مشكالته غري واحد من

 الكتاب ، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، لبنان. الطبعة األوىل.
 (.3/436( انظر: املهذب ) 2
 .96صفحة  تقدم يف(  3
يف األم حيث قال: "... فإن قيل  (.  وما استشكل به أجاب عنه الشافعي13/11( انظر: العزيز ) 4

فهو ال يرتك الصالة حىت خيرج وقتها لّلعب إال وهو انٍس؟ قيل فال يعود للَّعب الذي يورث النسيان، فإن 
 (.6/224ك استخفاف..." األم )عاد له وقد جربه يورثه ذلك؛ فذل

فقال يف الثاين: "أن السبق والرمي مستثنا (، ذكر وجهي القياس 1٧/180( انظر: احلاوي الكبري ) 5
 ظورة. فعلى هذا ال جيوز مثله يف الشطرنج..."احملمن مجلة 
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  (3).لهها عن أوّ رَ خراجها عن وقتها أتخّ إبحلق فأ (2)رئاذخصاحب ال (1)عربأو 

ن أب ،الشهادة عن سالمته عن اإلقران مبا يوجب ردِّّ  (4)علوكيصالو  إسحق وأب األستاذ ربوع
أرى  ،والبهتانعن الزور  سانُ واللِّّ نسيان، والصالة عن ال ،عن اخلسران م املالُ إذا سلِّ  :قال

  (5).نبني اخلال أنساذلك 

 ،ذلكعند اقرتانه بشيء من  عب ابلشطرنج حرامٌ اللّ  :األصحاب يف قوهلم (6)وانقش اإلمام
 (٧).ة ابلتحرمي اتصلت به أم الألمور مستقلّ اوهذه  . بذلكحكمه ال يتغرّي  :وقال

                                                           
 

( من عرب: أي بني وأفصح. قال ابن الفارس: العني والراء والباء أصول ثالثة: أحدها: اإلابنة  1
أعرب الرجل عن  واإلفصاح، واآلخر: النشاط وطيب النفس، والثالث: فساد يف جسم أو عضو. فاألول

 (.4/299نفسه: إذا بني وأوضح. انظر: مقاييس اللغة )
جلِّّي بن مُجيع بن جنا، املخزومي، املصرّي، الشهري ابلقاضي جملي.  ،( هو أبو املعايل 2

َ
هباء الدين امل

وهو   الذخائرتفقه على أصحاب الشيخ نصر املقدسي. قال ابن خلكان عنه: وصنف يف الفقه كتاب 
، وفيه نقل غريب، رمبا ال يوجد يف غريه، وهو من الكتب كثريًا شيًئاكتاب مبسوط مجع فيه من املذهب 

 هـ. 549هـ وقيل  550سنةاملعتربة املرغوب فيها انتهي. وله أيضا  أدب القاضي. تويف يف 
ورقمه  283-٧/2٧٧) طبقات الشافعية الكربى(، 556ورقمه  158-4/154ينظر: وفيات األعيان )

9٧8.) 
  (.1/3٧وينظر: فتح الوهاج بشرح منهج الطالب ) الذخائر.كتاب ( مل أقف على   3
حممد بن سليمان بن حممد، العجلي، الصعلوكي، النيسابوري.  سهل بن اإلمام ،( هو أبو الطيب 4

وكان يلقب مشس اإلِّسالم. تفقه علي أبيه، ومسع من أيب العباس األصم، وغريه. حدث عنه: احلاكم وأبو 
 يف عشر الثمانني.  ه404بكر البيهقي، وأخذ عنه فقهاء نيسابور. تويف سنة 

(، طبقات 404-4/393) بقات الشافعية الكربىط(، 208-1٧/20٧ينظر: سري أعالم النبالء )
 (.3٧-2/36الشافعية لإلسنوي )

 .(13/11. انظر: العزيز )حكايته عن الصعلوكي نقل عن أبيهو  عن أيب إسحاق، الرافعي حكاه(  5
 ( إمام احلرمني اجلوين، تقدم ترمجته.  6
 (.20و 19/19طلب )( ينظر: هناية امل ٧
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 (2)ه.ت شهادتُ دّ رُ  ،رٍ وَ ذوات صُ أو كانت  ،ب به على ظهر الطريقلعِّ  إنْ  (1):ريموقال الصي

فقد ، وداوم عليه ،ر منهلكن تكرّ  ،بشيء من هذه احملرمات االقرتانعب به عن د اللّ ولو جترّ 
 (4).ال تقبل شهادته (3):واخلوارزمي ،والبغوي ،فوراينقال ال

  (6).ه ال جيوزنّ أ (5):ميز وزاد اخلوار 

                                                           
 

عبد الواحد بن حسني بن حممد الصيمري، من أصحاب الوجوه. والصيمر هنر من أهنار  ،( أبو القاسم 1
. تفقه أبيب حامد املروزي، و أبيب الفياض البصري. ارحتل وإليه ينسب كما رجح النووي ،أهنار البصرى

. قال اوغريه اإليضاح يف املذهب والكِّفايَة، له:. املاورديإليه الفقهاء وعليه تفقه قاضي القضاة 
وقال: وال أعلم أتريخ  ه،405هـ. وقال الذهيب : كان موجودا يف السنة 386السبكي: مات بعد سنة 

 ته. اوف
طبقات الشافعية (، 15-1٧/14(، وسري أعالم النبالء )2/265ينظر: هتذيب األمساء واللغات )

 .(216ورقمه  342-3/339) الكربى
 (.8/296(، وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج )10/218ينظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ) ( 2
املعروف أبيب حممد  أبو حممد، حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن العباسي؛ نسبة إىل جدههو (  3

. ومسع منه يوسف بن مقلد، مسعود البغويالعباسي مظهر الدين. مسع أابه، وتفقه على احلسن بن 
 ٧6عن  568. صنف الكايف يف الفقه، وله اتريخ خوارزم. تويف خبوارزم  سنة ، وغريمهاوأمحد بن طاروق

 سنة. 
(، 6٧3-1/6٧2(، طبقات الشافعيني )984ورقمه  291-٧/289) طبقات الشافعية الكربىينظر: 

 (.305ورقمه  12/398) املشاهريووفيات واتريخ اإلسالم 
 (.3/648(، وحترير الفتوى )8/264والتهذيب للبغوي ) ،269( انظر: التنبيه للشريازي ص 4
منطقة إسالمية يف جنويب حبر )آرال( أو )حبر خوارزم(  :مكان ميالده ؛( اخلوارزمي، نسبة إىل خوارزم 5

 اكرب مدينة خبوارزم بعد قصبتها. ينية وههي هناية حوض هنر )جيحون( وكانت عاصمتها مدينة اجلرجا
(، معجم البلدان 299ينظر: املسالك واملمالك لإلصطخري )ليدن/. يف غرب أوزبكستانتقع اليوم 

(2/395.) 
 ( مل أجده، وال من نقل عنه. 6
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ُيتمل وجهني.  :القاضيوقال  (3) إن لعب به على الطريق.اّل إ ردّ ال تَ  (2) (1):اقيونعر وقال ال
من بعض  مروءةأن ذلك قد يكون ترك  :أحدمها ؛هذا يتطرق إليه وجهان :وقال اإلمام

ارا حبيث إن داوم عليه ليال وهن: املاورديوقال  (4).اتن ذلك يعطل املهمّ أ :واثنيهما .الناس
(5).هت شهادتُ دَّ ما عداه رُ  كَ ترَ 

 

به يف  ضأو يرات ،به يسرتوح وأ ،ابه مَه   يَ فِّ شْ ا ليَ مستخفيً  ،بعض خلواته اسرتوح إليها يففإن 
 ؛فيه وجهان ؟مباًحاعدالته. وهل يكون عفوا أو  فهو على ،مهز حة رأيه وصحّ لة اجز تدبريه و 

 لفعلى األوّ  ؟هبا من اخلالعة ُيدثأو ملا  ،ا لعبٌ كراهتها ألهنّ   يف أنّ  ،على الوجهني بناءً 
 (6)وعلى الوجهني ال مينع قبول الشهادة. ،مباًحاو على الثاين يكون  ،يكون عفوا

                                                           
 

عِّيِّّ ونقل أقوالهِّ، ويقال هلم: البَـْغَدادِّيُـّْوَن؛ ألّن معظَمُهم ( هم الطّائَِّفُة الُكبـَْرى يف االهتمامِّ بفقه الشَّافِّ  1
ٍد اإلِّسَفرَايِّينِِّّّ  : وىفتاملسكن بغداد وما حوهَلَا. ومَداُر مجاهري َطرِّيـَْقةِّ العِّرَاقِّيِّّنَي وكتبِّهِّم: َعَلى الشَّْيخِّ َأيبِّ َحامِّ

: هـ َوتَعلِّيَقتِّهِّ؛ وهو: َشيُخ طرِّيَقةِّ العِّرَاقِّيِّّنْيَ 406 ، وعنه انَتَشَر فقُهُهم، واشُتهَِّرت َطرِّيَقتـُُهم يف تدوينِّ الفروعِّ
َنَـَّها: أَتَقُن يفِّ نَقلِّ ُنُصوصِّ الشَّافِّ  ، َوقـََواعِّدِّ مذَهبِّهِّ، َوُوُجوهِّ بَطرِّيـَْقةِّ العِّرَاقِّيِّّنْيَ. َومَتَْتاُز َطرِّيـَْقُة العِّرَاقِّيِّّنْيَ أبِّ عِّيِّّ

، َوأَثَبُت من نقلِّ اخلُرَاَسانِّيِّّنَي َغالَِّباً. يُنظر: مقدمة اجملموع ) ُمتَـَقدِّمِّي (، هتذيب األمساء 1/69اأَلصَحابِّ
 .91، مصطلحات املذهب الشافعي ص(2/496)
عراق: بلد مشهور وهو ما بني حديثة املوصل إىل عّبادان طوال وما بني و  .العراقيون: نسبة إىل العراق ( 2

 والعراقان: الكوفة والبصرة. والعراق ممثلة يف مجهورية العراق اليوم. حلوان عرضا. عذيب القادسية إىل
 (.1/419(، آاثر البالد )2/926(، مراصد االطالع )4/93ينظر: معجم ابلدان )

 (14/301(، وحبر املذهب )1٧/1٧9احلاوي الكبري )ينظر: (  3
 .(19/114ية النبيه )، وكفا(19/21( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب ) 4
 (.1٧/1٧٧احلاوي الكبري )ينظر: (  5
 (.14/302) املذهب حبر :( ينظر 6
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  (1)ات.ز اجما ألهنّ  يضرّ فال ل يوالف الفرس تهميستا وأمّ  :قال الروايين 

اح الذي مينع من قبول الشهادة ابملب اختالف يف ردّ  ،من كالم األصحاب يف الفرع ونشأ
 ،ُيرم ذلك ؛وقد حكى بعض مشايخ العصر فيه ثالثة أوجه ،ابملروءة إلخاللهالشهادة 

 (2)ه إن تعلقت به شهادة حرم وإال فال.أنّ  :والثالث ،ال ُيرم :والثاين

 (3).ه حرامأنّ  :الذي عليه األكثرون ،هماأصحّ  ؛وجهان ردعب ابلنّ يف اللّ : الفرع الثاين
  (5) (4)البندنيجيوجزم به ، لكن الكراهة فيه أشدّ  ،ه كاللعب ابلشطرنجأنّ  :والثاين

  (٧).وظاهر نصه (6)،ه املذهبأنّ : وقال القاضي الطربي

                                                           
 

 (.10/293. ينظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج )يف البحر قف عليه( مل أ 1
اجملموع للنووي  :ينظر. فإن ترك فيه املروءة ردت شهادته،... ن تركه أوىل وال ُيرمإف قال املعيطي:(  2
(20/228). 
 (.19/114كفاية النبيه شرح التنبيه )(، و 8/204روضة الطالبني )انظر: هو الصحيح. (  3
، وكان ضريرا. املعروف بفقيه احلرم. الشافعيالبندنيجي حممد بن هبة هللا بن اثبت،  ،( هو أبو نصر 4

الربمكي. وروى عنه أبو سعد البغدادي، هو تلميذ أيب إسحاق الشريازي، وحدث عن أيب إسحاق 
: " كتاب اجلامع قل يف كتب وإمساعيل التيمي. وغريمها. له كتاب التعليقة أو اجلامع. قال عنه النووي

 سنة.  88هـ عن 495األصحاب نظريه، كثري املوافقة للشيخ أيب حامد..." تويف سنة 
طبقات الشافعية (، 19٧-19/196سري أعالم النبالء )، و (2/261انظر: هتذيب األمساء واللغات )

 .(4/20٧) الكربى
البندنيجني )بلفظ التثنية(: هي بلدة مشهورة يف طرف النهروان من انحية ( والبندنيجي نسبة إىل  5

 لـــــ)منديل( عند جب ـــــــــرف اليوم بــــيع ذق.ـــــــق ال بغداد، يشبه أن تعّد يف نواحي مهرجانــاجلبل من أعم
(، ومراصد األمساء على أمساء األمكنة 1/499ينظر: معجم البلدان ) .بشتكوه )العراق الشمايل(

 (.1/149والبلدان )
 .4٧3ص ينظر: التعليقة أليب الطيب الطربي(  6
 .(8/419املزين )، وخمتصر (6/224. ينظر: األم )( أي: الشافعي ٧
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الشهادة ابملداومة عليه  ردّ تُ  ،ّولفعلى األ (3) (2).ربلوال اخل (1)هو القياس :والغزايل وقال اإلمام
 ؛وفيه وجهان ،ه صغرية أو كبريةأنّ  على /ينبنيان ؛ة واحدة وجهانا بفعله مرّ رّده ، ويفقطًعا
 (5).به الشهادة ردّ تُ  :املاورديشطرنج فيما تقدم. وقال لهو كاالثاين  علىو  (4).هما الثاينأصحّ 

 (6).رققوال ، زّ ابحلعب وأكره اللّ  :قال يف األمّ : الثالثالفرع 

 ،قطعة خشب ُيفر فيها حفر يف ثالثة أسطر :(٧)[ةعجمامل]ابحلاء املهملة والزاي  :ةزّ واحل
 :رققِّ وال]ويسمى املنقلة.  ،رشويسمى األربعة ع ،وجيعل يف احلفر حصا صغار يلعب به

وجيعل  ،عاألرض مربّ  على طّ وهي أن خي ؛واسكان الراء أو بفتحها وابلقاف (8)ف[اقالبكسر 

                                                           
 

 (.٧/349الوسيط )و  ،(19/21هناية املطلب للجوين )ينظر: (،  1
( يعىن: احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه يف ابب حترمي اللعب ابلنردشري من حديث علقمة بن  2

مرثد عن أبيه. أن النيب  صلى هللا عليه وسلم قال: "من لعب ابلنردشري فكأاما صبغ يده يف حلم خنزير 
املوطأ يف  . وما رواه يف12٧1ورواه البخاري يف األدب املفرد ورقمه  2260( رقم 4/1٧٧0ودمه")

ابب ما جاء يف النرد  من حديث أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
، وحسنه األلباين يف اإلرواء 351٧/٧69( ورقمه 5/1395" من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله".)

 .26٧0( ورقمه:8/284-286)
(، وروضة الطالبني 1٧/18٧احلاوي الكبري ) والصحيح: األّول كما قال املؤلف. ينظر:(  3
(8/204). 
 (.8/204ينظر: روضة الطالبني ) .صحح النووي أنه كبرية(  4
 (.1٧/18٧( انظر: احلاوي الكبري ) 5
 (.6/224( ينظر: األم ) 6
 .يف )و(: املهملة، وهو خطأ(  ٧
. انظر املرجع السابق. والقِّْرُق، يف األماملثبت موافق ملا  ( يف )و( "والفرق بكسر الفاء"، والصحيح 8

بكسر القاف وسكون الراء: لعب السدر، خيطون أربعا وعشرون خطاً... انظر القاموس احمليط 
 = ، بفتح القاف والراء، وبْعُضهم قيَّد : "والقرق فيما رأيُت خبطِّّ القاضي الرواييّنِّ . وقال الرافعي920ص

 /ب(234)و/
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ى أيضا شطرنج سمَّ ويُ  ،حصا صغار وس اخلطّ ؤ ر  علىوجيعل  ،ان كالصليبيف وسطه خطّ 
 (1).ى ابلعراق الصدرويسمّ ، املعار به

هو   :اغبالص ابنو  البندنيجيعب ابلشطرنج. وقال عب هبما كاللّ واللّ  (2):قال الشيخ أبو حامد
 (3)عب ابلنرد.كاللّ 

مد فيه على توما يع ،كالنرد نيالكعبإخراج  ما يعتمد فيه على :ويشبه أن يقال :وقال الرافعي
 (4).الفكر كالشطرنج

والنظر إىل  ،لكتبا ومحل ،اهب ألنساو  ،والبيض (5)،فرخلل احلمام جيوز اختاذّ : الرابعالفرع 
ففيه  ،عب هبا ابلتطيري واملسابقةوأما اختاذها للّ  .من غري كراهية ،بها يف اجلوّ وتقلُّ  ،طرياهنا
 ،أو أتخري صالة عن وقتها ،ه ال ُيرم إال أن تقرن به قمارأنّ  :هماوأصحّ أشهرمها  ؛طريقان

                                                           
 

ينظر: الصحاح "القِّْرق" بكسر القاف وتسكني الراء، ومل أجْدها يف ُكُتب اللغة هبذا املعىَن..." =
 (.13/12العزيز شرح الوجيز )(، و 4/154٧)
 .(9/325ينظر: املهمات )(  1
 أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد اإلسفراين. شيخ اإلسالم، كان يقال له الشافعي ،( هو أبو حامد 2

الثاين. أخذ الفقه عن أيب احلسن بن املرزابن مث عن أيب القاسم الداركي، حدث عن الدارقطن. تفقه عليه 
وآخرون. له التعليقة الكربى يف حنو  ،املاوردي، وأبو الطيب الطربي و  ،مجاعة: منهم أبو علي السنجيّ 

 .سنة 62عن  406مخسني جملدا، ذكر فيها مذاهب العلماء وبسط أدلتها واجلواب عنها. تويف يف سنة 
، الواىف ابلوافيات 34٧-345(، طبقات الشافعيني ص19٧-193/ 1٧انظر: سري أعالم النبالء )

(٧/233-234.) 
 .(9/326، واملهمات )(13/12)العزيز ، و 440ينظر: الشامل ص (  3
 (.13/13العزيز )ينظر: (  4
(، 1/428( الفرخ: ولد الطائر، واألنثى فرخة، والكثري فراخ. الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ) 5

 (.5/1٧4(، احملكم واحمليط األعظم )4/500ومقاييس اللغة )
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 الشهادة مث ال تردّ  .ال :كره على النص. وقيلم ىفك ،به الشهادة يحرم وتردّ ف ،موحنوه مما تقدّ 
ففيه  ،ق بذلهبِّ وإن سُ  ،ه إن سبق أمسكهوبذل املال على أنّ  ،تهوءمر  أن تقدح يف إاّل  به

 (1).اخلالف املتقدم يف الشطرنج

ففي جواز املسابقة فيه وز، وإن قلنا جي .نللعب به وجهاأن يف جواز ا :والطريق الثاين
 (2)وجهان.

ومن  .(3)حرام إمجاعا ،وال طبخت بنار ء،ما يشبهامل  تقدم يف اخلمر  اليت: اخلامسالفرع 
وكذا حكم  ،أم ال لسكرٍ  اسواء كان قدرً  ،هقبل شهادتُ ومل تُ  ،دَّ حُ شرب منها عاملا حباهلا 

 (4).البائع مبا إذا قبض الثمن ده يف حقّ الشهادة. ومنهم من قيّ  ها يف ردّ مشرتيو  ،عهائاب

كذا قاله  (5).شهادته وتردّ  ، فالوإاّل  ،ل جازما اخلهب فإن قصد ،ا اختاذها وإمساكهامّ أو 
ه قد ألنّ  ،شهادته مل أردّ  مراخل اختذ لو هنّ أ :نصي عن الجنينقل البند ،لكن (6).املاوردي

 (٧)تخذها مخرا.يقد ال ه ألنّ  ،ةعنلّ ال هها وإن مشلتر عاصوال يفسق  .هاقيأو ير لها لّ خي

                                                           
 

 .(8/204روضة الطالبني ) ينظر:ينظر: والصحيح أنه مكروه، وال ترد الشهادة مبجرده. (  1
الوجه األول: اجلواز؛ على أن السبق والرمي أصل يف نفسه، ويقاس عليه غريه. والثاين: عدم اجلواز؛  ( 2

 (.181و  180 /1٧انظر: احلاوي الكبري )بناء على أهنما مستثناً من مجلة احملظور. ومل يرجح. 
 .136اع ص(، ومراتب اإلمج13/19ينظر: العزيز شرح الوجيز ) (  3
 مل أقف على أي أحد نسب إليه ذلك.(  4
 (.13/19( انظر: العزيز شرح الوجيز ) 5
 (.1٧/184( ينظر: احلاوي الكبري ) 6
 (.19/108( انظر: كفاية النبيه ) ٧
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. وال يفسق بعصرها أن يكون مخراه قصد اعرتف أنّ مل أن يفسق إن تُي :ال ابن الصباغوقّ 
 (1).خذهاالحتمال أن ال يتّ  ،ن عادته أن يتخذه مخراصنع العصري ممّ 

اختلف يف  ،واملطبوخ من عصري العنب ،وحنومها ،والزبيب ،خذ من التمراملتّ  (2)أما النبيذو 
 (3)شهادته.ت وردّ  ،حدّ ، يسكر قدر شرب منه فإن .ابملاءواملخلوط منه  ،حترميه

وأقبل  ،أحده :قال الشافعي ،فإن كان يعتقد إابحته كاحلنفي ،وإن شرب منه قدرا ال يسكر
 (4)شهادته.

  (6).وال ُيدُّ  ردُّ أو ال تُ  دُّ ه وُيُ شهادتُ  ردَّ إما أن تُ  :وقال (5)،ض عليه املزينرت عاف

 (٧).قبل شهادتهتُيد وال  :وقيل ،صاألكثرون ابلنّ  خذفأ ؛واختلف األصحاب فيه

                                                           
 

 .434( ينظر: الشامل  1
( النبيذ: مجعه أنبذة؛ يكون يف التمر والزبيب وغريمها. مسي بذلك ألنه يطرح فيه التمر وحنوه. ينظر:  2

 . 46حترير ألفاظ التنبيه ص 
 (.13/19( انظر: العزيز شرح الوجيز ) 3
  .(223/ 6( ينظر: األم ) 4
إمساعيل بن ُيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن هندلة بن عبد هللا  ،( هو أبو إبراهيم 5

: املزين انصر مذهيب. روى عنه املصري. أحد رواة املذهب اجلديد. وصنف خمتصر املزين. قال الشافعي
، قال البيهقي: يقال كان عمره 264وعنه: ابن خزمية، وأبو بكر بن زايد وغريمها. تويف املزين مبصر سنة 

 سنة.  8٧
 (.1/122(، وطبقات الشافعيني )2/93(، والطبقات الكربى )12/492ينظر: سري اعالم النبالء )

 (.8/419( ينظر: خمتصر املزين ) 6
 (.13/19( ينظر: العزيز شرح الوجيز ) ٧
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ُيد، ال  :فهذا أوىل. وإن قلنا ،يفحلنُيد ا :إن قلناف (1)،كالشافعي  ،هحترميَ يعتقد  وإن كان
 (2)ه ال ُيد.أنّ  :أظهرمها .هذا وجهانففي 

وإن  .فهذا أوىل ،احلنفي. فإن قلنا ترد على شهادة مبن   ؟شهادته فهل تردُّ  ،ُيدُّ  :وحيث قلنا
  (3)،املهذب صاحبحه ورجّ  ،تقبل :أحدمها :هذا وجهان ففي ،قبلنا شهادته

 وردّ  ،كم ابلفسقا ُيُ فإامّ  ؛وعلى هذا (٧)يجي.نوجزم به البند (6).وآخرون( 5) (4)لماوالش
 (8)حترميه. على؛ إذا ارتكب جممعا الشهادة

 وظاهر  (11)،ومجاعة (10)وهو األظهر عند الروايين (9)،واإلمام املاورديوجزم به  ،ال :واثنيهما

                                                           
 

 . عنهة، يعن: من هو على مذهب اإلمام الشافعي رضي هللانسبة إىل الشافعي ( 1
 .(13/20هو أظهرمها. والثاين: ُيد. ينظر: العزيز )(  2
أيب إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف، الفِّريوزآابدي الشريازي. قرأَ على الَقاضِّي أيب  ( هو اإلمام 3

َوأَبو عبد هللا بن حُمَمَّد بن َأىب نصر  ،أعظم َأصحابه. روى َعنُه اخَلطِّيب وهو منّي والزمه الطّيب الَطرب 
التنبيه، واملهذب يف الفقه؛ وبه يلقب يف كتب األصحاب، والتبصرة  :كثرية، منها  مصنفاتاحلميدِّي. وله 

 سنة.  83هـ عن 4٧6يف أصول الشافعية وغريها. توىف ببغداد يف سنة 
 الوايف ابلوفيات(، 464-18/452(، سري أعالم النبالء )256-210/ 4الطبقات الكربى )ينظر: 

(6/42-45.) 
 ، سبق ترمجته.صاحب الشامل هو: ابن الصباغأي: (  4
 .435(، والشامل ص 3/439( ينظر: املهذب ) 5
 (.8/2٧3(، والتهذيب للبغوي )1٧/3٧0) الكبري ينظر: احلاوي، والبغوي املاورديك(  6
 ( مل أجده ٧
 (.13/19، والعزيز )435( ينظر: الشامل ص 8
 (.19/21(، وهناية املطلب )1٧/3٧9( ينظر: احلاوي ) 9

 .(14/305( ينظر: حبر املذهب ) 10
 (.13/20إسحاق. ينظر: العزيز شرح الوجيز ) و، وأبأبو الطيب الطربيمنهم (  11
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من نكح بال ويل ووطئ ال  أن :عن القفال (3)ما حكاه الروايين / ويوافق (2) :قال .(1)النص
قياس سائر  ،هذا ىوعل :قال (4) إن اعتقد التحرمي وتردُّ  .لو اعتقد احلل ،هشهادتُ  تردّ 

 ،به واملفىَت  (5)،نكاح املتعةمستحل  ةُ شهاد تردّ  هأنّ  الشافعي عن نصّ  ،لكن .اجملتهدات
إذا شرب من النبيذ ما ال يسكر األوجه  قبول شهادة الشافعي ر يفيتحرّ و   (6).والعامل به

 .احلنفياملتقدمة يف 

 املاورديقال  ؛وجهان ،هشهادتِّ  وردّ  ،ففي فسقه ،وال حترميه ،هلَّ ولو شربه من ال يعتقد حِّ 
 (٧).هدِّ مقلَّ  يف ذلك حكمُ  دِّ املقلِّّ وحكم  :والروايين

طا ابملاء إذا اختلط به من عصري العنب ابلنبيذ لو كان خمتلِّ  وما أحلقه الشافعي :املاورديقال 
(8)فهو كاخلمر. ما بعد صريورته مسكراأ ،قبل أن يصري مسكرا

                                                           
 

 (.8/419(، خمتصر املزين )6/223( ينظر: األم ) 1
 ( أي: الرافعي 2
 (.13/20العزيز شرح الوجيز ) :يف مجع اجلوامع. ينظرذكره (  3
 (.19/10٧(. ينظر: كفاية النبيه )13/50( ذكره بدون نسبة. ينظر: حبر املذهب ) 4
َعًة، واالسم منه متاع، املتاع: املنفعة، ومنه  5 من  ألنه انتفاع ،تعةنكاح امل( املتعة: مصدر من مّتعه ُمتـْ

. وشرعا: هو أن يقول الرجل المرأة: خذي هذه العشرة وأمتتع بك مدة معلومة، فقبلته.. املرأة إىل أجل
 .246فات ص تعري(، وال3/1282(، الصحاح اتج اللغة )4/14ينظر: هتذيب اللغة )

 (.20-13/19(. وينظر: العزيز شرح الوجيز )٧/56األم )ينظر: (  6
 .(14/292حبر املذهب )، و (3٧9-1٧/3٧8احلاوي الكبري )ينظر: (  ٧
 (.1٧/3٧6( ينظر: احلاوي الكبري ) 8

 /أ(235)و/
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 تدعوف (1)آلة الشربةا ألهنّ  ؛إليها حرام استعمال آالت املالهي واالستماع: السادسالفرع 
 بِّ رْ مجاعة جملسا وأحضروا آلة الشُّ  برتَّ لو وكذلك  .فهو حرام ،أبهله تشبهوفيه ، إىل الشرب

هم بعضُ  ييِّّ وُيَُ  ،يدور عليهم ويسقيهم قياونصبوا سا  (3)،نيبجنالسكفيها  واوصبّ  (2)أقداحهو 
 (4).م ذلكحرُ  ،بعضا بكلماهتم املعتادة بينهم

 (9) (8).اببوالر  (٧)د و والع (6)بورنطُّ الو  (5)األواتر انهمف

                                                           
 

. والشََّربَة ابلتحريك أ 1 ، ( الشَُّربَة بضم الشني وفتح الراء والباء كهمزة أي: كثري الشُّْربِّ ي: كثرة الشُّْربِّ
 (.3/296( و معجم منت اللغة )3/114مجع شارب ككتبة مجع كاتب. انظر: اتج العروس )

 (.2/568( و احملكم واحمليط األعظم )4/21والقدح من اآلنية معروف. هتذيب اللغة ) ؛قدح ع( مج 2
( السكنجبني: شراب مركب من السكر واخلل وحنوه. قيل: ليس من كالم العرب. ويسمى  3

 (.1/440املعجم الوسيط )و  ،(1/294طلع على ألفاظ املقنع )سركاانكبني ابلفارسية. انظر: امل
 (.10/300(، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج )2/2٧2( انظر: إحياء علوم الدين ) 4
عرق أو  واصطالحا: .واتـَْرُت اخَلرَب أَتْـبَـْعُت بعَضه بـَْعًضا والوتر لغة: التتابع، يقال: :مجع وتر :( أواتر 5

خيط غليظ يشد على بعض آالت املوسيقى كالعود أو الكمان ، ويضرب عليه بريشة أو حنوها فينبعث 
( و 14/224)هتذيب اللغة انظر: خيوط العود اليت يعزف عليها. أي: أواتر العود: ويقال: منه النغم. 

 .(2/482(، والصحاح اتج اللغة )15/424)
( َوقَاَل اللَّْيث: الطُّنبوُر الَّذِّي يُلَعب بِّهِّ معّرب. الطنبور: فارسي معرب، َوقد اسُتعمل يفِّ لفظ العربّية  6

 (.1/193(، وخمتار الصحاح )14/41(، وهتذيب اللغة )2/٧26.انظر: الصحاح اتج اللغة )
(، 2/219( والُعوُد: ذو األواتر الذي يضرب به. َوجيمع عيداانً والَعّواد الَّذِّي يتخذها. انظر: العني ) ٧

 (.3/81و هتذيب اللغة )
ابُب: مجع راببة وهي آلة موسيقية من العائلة الوترية، وهى عبارة عن صندوق جموف، له إطار ( الرّ  8

ح واحد، ويتضمن وترا واحدا يعزف على الرابب. وآلة وترية أعاله مفتا  خشيّب، عليه قطعة من اجللد، يفٍ 
(، اإلفصاح يف 1/19النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب )َشعبية ذات وتر واحد. انظر: 

 .(2/129٧فقه اللغة )
 (2/2٧2( انظر: إحياء علوم الدين ) 9
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  (2)فالضرب به مباح يف العرس واخلتان .وهو الدائر املفتوح :(1)فالد  وأما 

أهلها  ال مناكرة اليت لبالدابأم خاص  ،واألزمانالبلدان يف مجيع و  ،وهل هو عام يف النكاح
 (3)؟زماننا ويف، ويكره يف غريها ،فيه كالقرى والبوادي

  (5).تقدما يف النكاح (4)فيه وجهان

إذا مل يكن فيه  فذاك ،قلنا ابحلل ثوحي .طائفةٌ  م بكلٍ ز ج :وأما ضربه يف غريمها ففيه وجهان
 (9).أيضا احللّ  ،الرافعي عندشبهها أ هان:فوج ،(8)فإن كانت (٧).العرب هو دفُّ  (6) :لجالج

                                                           
 

ب به النساء، مسي بذلك ( الدف: بضم الدال، وفتحها. والضم أشهر: الذي يلعب به، ويضر  1
(، 9/106، لسان العرب )8٧لطار. انظر: خمتار الصحاح صابلتدفيف األصابع عليه، ويسمى اليوم 

 (.4/429مغىن احملتاج )
(، والتهذيب 4/238اخلتان:  قطع قلفة  رأس الذكر، واخلتان: موضع القطع. ينظر: العني ) ( 2
(٧/132.)  
 .(8/206، وروضة الطالبني )(1٧/192( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
 .(8/206: "أصح الوجهني احلل" روضة الطالبني )( قال النووي 4
مل أجده يف النكاح كما أحيل، لعله خطأ وارد على نص املؤلف. ومل يذكره يف الروضة وال يف أصله (  5

أعلم. ينظر: احلاوي الكبري يف هذا املوضع، ومل أقف لألصحاب ذكَر هذه املسألة هناك. وهللا 
 (.13/16(، والعزيز )192/1٧)
(، ٧/208ينظر: احملكم واحمليط األعظم )( جالجل: مجع جلجل وهو جرس صغري يعلق على الدابة.  6

 .(28/223واتج العروس )
 .(٧/350الوسيط )ينظر: (  ٧
 ( أي: إن كانت فيه جالجل. املرجع السابق. 8
 . (8/206، وروضة الطالبني )(13/16العزيز شرح الوجيز )ينظر: وكذلك عند النووي. (  9
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أو ختان أو  سسواء كان يف عر  ،وغريه (2)القاضي ؛وجزم مبقابله (1).وجزم به الغزايل
 (3).غريمها

لشبهه  ،وإن كان رجال حرم ،ف امرأة جازابلدّ إن كان الضارب  (4):وقال احلليمي
 (5).ابلنساء

 :اثنيها (6).بل يستحب ،أنه جيوز :أحدها :ويتلخص يف ضربه يف النكاح واخلتان أربعة أوجه
 .و إال فال ،إن كان بغري جالجل جاز :واثلثها  .جيوز يف بعض البالد واألزمان دون بعض

  .جيوز من النساء دون الرجال :رابعهاو 

 (٧).لكنه يكره، وإال فال ،حرم جبالجلإن كان  :اثلثها ،ويف غريمها األوجه

                                                           
 

 (.٧/350الوسيط )ينظر: (  1
 ( هو القاضي احلسني. 2
 .(13/16العزيز شرح الوجيز )ينظر: (  3
 .( هو أبو عبد هللا احلسن بن احلسني احلليمي 4
هناية احملتاج و  ،(4/339) ىالطبقات الكرب  :يف ترمجته له. انظر ( ذكره السبكي من غرائب احلليمي 5
 (.6/349مغن احملتاج )و (، 8/298)
كف الرعاع (، 8/206، وروضة الطالبني )(13/16العزيز شرح الوجيز ) :رظنهذا هو املذهب. ي(  6

 .٧٧ص عن حمرمات اللهو والسماع
املهذب  :نظري واألصح عند النووي احلل أيضا. القول أبنه حرام وأطلق الشريازي والبغوي(  ٧
 .(8/206، روضة الطالبني )(8/26٧(، والتهذيب )3/442)
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ند الشيخ عأنه ُيرم وهو القياس  ،أحدمها :ففي حترميها وجهان ،(1)وهو الشبابة :عريا الوأما 
هما عند وأصحُّ   (5).وجزم به ابن أيب عصرون (4) ،والنووي (3)،حه البغويوصحّ   (2)،أيب حامد

 (٧)أنه ال ُيرم. :وهو األقرب عند الرافعي (6)؛الغزايل

  (9).ه الروايينعوتب (8).واملرعى ،يكره يف األمصار ويباح يف األسفار :املاورديوقال 

                                                           
 

بفتح الياء  . والرياع:الرياع: وهي زمارة من أنواع النووي قالالشبابة: مزمار من قصب أو خشب. (  1
وقال اجلوهري: الرياع  .أو اسم جنس واحده يراعة ع يراعةاملثناة من حتت وختفيف الراء وابلعني املهملة مج

وإذا علمت ذلك علمت أن الرياع متعدد وحينئذ فال يصح تفسريه ابملفرد وهي  القصب والرياعة القصبة.
واملهمات  ،(4/199وهتذيب األمساء واللغات ) (،3/1310الصحاح ) ينظر: الشبابة ابلباء.

 .113-112وكف الرعاع للهيتمي ص  (، 9/328)
 الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد اإلسفراين. :( أي 2
 (.8/26٧)التهذيب ينظر: (  3
 .(206-8/205روضة الطالبني )ينظر: (  4
عبد هللا بن حممد بن هبة هللا بن علي بن املطهر بن أيب عصرون. قاضي القضاة  ،( هو أبو سعد 5

شرف الدين. تفقه أوال اببن الشهرزوري، وأيب عبد اّلّل احلسني بن مخيس املوصلي، مث توجه إىل واسط 
 فاتمصن فأخذ عن الفارقي. تفقه عليه: املوفق ابن قدامة احلنبلي، وأبو القاسم بن صصري، وغريمها. له

 93عن ثالث  585تويف يف سنة  .عديدة منها: صفوة املذهب يف هناية املطلب، واالنتصار، واملرشد
 سنة.

(، طبقات الشافعية 130-21/125(، وسري أعالم النبالء )5٧-3/53انظر: وفيات األعيان )
 (.83-2/81لإلسنوي )

 (٧/350الوسيط )ينظر: (  6
 .(8/206، وروضة الطالبني )(8/26٧التهذيب )، (13/15)العزيز واألصح األول. ينظر: (  ٧
 (.1٧/192احلاوي الكبري )ينظر: (  8
 (.14/311حبر املذهب )ينظر: (  9
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 .تهاالقول بكراه (1)وأطلق اخلطايب

 إذا انفرد كلُّ  ،ابةالشبّ  ويفاخلالف يف الدف الذي ابجلالجل  :وقال الشيخ ابن الصالح
  (2)انتهى .د بهعتمن يإبمجاع  ،ا إذا اجتمعا فيحرمان بال خالففأمّ  .منهما

 (3).وظاهر كالم أصحابنا أيابه

(5).مع األواتر بهضرب العراقي الذي يُ  وفيها املزمارُ  ،محمرَّ  (4)املزامريأما و 

                                                           
 

، أخذ الفقه عن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت اخلطايب الشافعي ،( هو أبو سليمان 1
وروى عنه احلاكم النيسابوري، وأبو حامد اإلسفرايين، وأبو  .وأىب على بن َأىب ُهَريـْرَةي، الشاش القفال

الغنية عن الكالم وأهله، و ، شرح أيب داود معامل السننالتقريب و : هتصانيف مننصر البلخي، وغريهم. 
 .سنة 69هـ عن  388وغريها. تويف يف مدينة بست يف سنة ، أعالم السنن يف شرح البخاري

، سري أعالم (290-3/282(، طبقات الشافعية الكربى )216-2/214نظر: وفيات األعيان )ي
 (.28-1٧/23النبالء )

 .(500، 2/498) فتاوى ابن الصالحينظر: (  2
 .(8/206(، وروضة الطالبني )13/16العزيز شرح الوجيز ): ( ينظر 3
( مجع مزمار. واملِّزمار )بضم امليم وفتحه وكسره( : اسم آلة من زَمَر. يقال: زَمَر بـ أو زَمَر يف: وهو  4

اسم آلة من خشب أو معدن، هبا ثقوب لألصابع، وهلا مفاتيح، تنتهي قصبتها ببوق صغري، يُنفخ فيها 
 .(4/32٧لسان العرب )(، و 1/255املصباح املنري )فتحدث صواًت. انظر: 

 (.13/9العزيز ) و  ،(19/23وهناية املطلب ) (،٧/350( ينظر :الوسيط ) 5
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وهي  (4).بة الكو إاّل  ،ا مباحةأهنّ  (3)[مدحم]أيب عن الشيخ  (2)فنقل اإلمام (1):بولالط  وأما 
  (6).]الوسط[، وق الرأسيِّّ ض ،واسع الطرفني ،وهي طبل طويل (5)ثنيخنِّّ طبل امل

 (8).نيثخنِّّ ا آلة امل أهنّ وليس فيها ما يقتضي حترميها إاّل  (٧)،ما عداها يف معىن الدفّ  :وقال

                                                           
 

َبالة. وجيوز: طََبل َيْطُبل، وهو ذو  1 رفُته الطِّّ ( مجع طبل. قال اللَّيث: الطّبل معروٌف، وفعُله التَّطبيل، وحِّ
س احمليط (، والقامو 9/1٧٧(، احملكم واحمليط األعظم )13/240الوجه الواحد والوجهني. هتذيب اللغة )

 .1025صـ
 ( إمام احلرمني. سبق ترمجته. 2
والنووي أيب حممد. ونص قوهلما : " كذا ذكره  ( يف )و(: أيب حامد، والصحيح الذي نقله الرافعي 3

 (. 8/206(، وروضة الطالبني )13/16الشيخ أبو حممد...". انظر: العزيز شرح الوجيز )
اّلّل بن يوسف بن عبد اّلّل اجلوين. والد إمام احلرمني. تفقه على أيب يعقوب هو أبو حممد، عبد 

ي، وأاب الطّيب الصعلوكي، والقفال املروزي. أخذ عنه ابنه إمام احلرمني وغريه. من تصانيفه: وردّ األبي
 .ه438تويف بنيسابور يف سنة واملأموم.  الفروق، والسلسلة، والتبصرة، وخمتصر املختصر، وموقف اإلمام

 (.     166-1/165(، وطبقات الشافعية لإلسنوي: )48-3/4٧ينظر: وفيات األعيان )
( : " وكان شيخي يقطع بتحرمي )الكوبة(" اعلم أن إمام احلرمني إذا 19/23( قال يف هناية املطلب ) 4

. هـ. وأحياانً يقول: شيخنا، وأحياانً: اإلمام 438قال: شيخي، املراد به: أبو حممد اجلوين األب املتوىف 
د ومرة قال: الشيخ والدي. انظر مقدمة هناية املطلب ومرة قال: الشيخ األب. ومرة قال: الشيخ أبو حمم

  .1٧9صـ
الذي ليس بذكر : ، ومنه اخلنثىمجع خمنَّث )ابلفتح والكسر( وهو اسم مفعول من خنَّثَ املخنثني: (  5

املتشبه ابملرأة يف اللنب، وسلوكه لبًسا . َوبِّه مسي املخنث، الرجل خينث خنثا إِّذا تكسر وتلوىوال أنثى. و 
(، هتذيب اللغة 4/248العني )وحركًة وكالًما. ويقال: خنَّث كالمه إذا أالنه تشبُّها بكالم النِّّساء. انظر: 

 (.5/412جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار )(، و 145/٧)
 (.٧/350. انظر: الوسيط )من نص الغزايل ةملالتك( يف )و(، بياض. و  6
 (.2/282إحياء علوم الدين )ينظر: (  ٧
 (.13/16، والعزيز )584البسيط صـ ينظر: (  8



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 125 
 

مل تُيوهذا  (4).القول بتحرمي الطبل (3)سحاقإ والشيخ أبو (2)والبندنيجي (1)املاورديوأطلق 
وأن يراد به املعهود  (5)خائر،ذوهو ما رواه صاحب ال .طبل أن يراد به جنس الطبول فيعم كلّ 

 فيجتمع كالم الفريقني. بة،وهو الكو 

هو  :وتبعهما الغزايل(8)والشيخ أبو حامد (٧)فقال القاضي (6)قتنيابلصفاالضرب  وأما
 (11)يف حترميه. وتوقف اإلمام (10)هو مكروه. :املاورديوقال  (9)حرام.

                                                           
 

 (.1٧/191احلاوي الكبري )ينظر: (  1
 ( مل أجده 2
 هـ( تقدم ترمجته.4٧2( الشيخ أبو إسحاق الشريازي ) 3
 (.3/441املهذب )ينظر: (  4
 (.6/349( مل أجد كتاب الذخائر، ولكن نقله عنه يف مغن احملتاج إىل معرفة معاين املنهاج ) 5
مها دائراتن من صفر أي حناس تضرب إحدامها ابألخرى،  الصفَّاقتني( قال ابن حجر اهليتمي:"  6

رت به الصَّفاقَتني فيما َمرَّ هو  البسيط ص  انظر:" الصحيحوتسميان ابلصنج أيضا... )تَنبِّيه( ما ُفسِّّ
، وشروح منهج الطالب 93كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع صو  (،٧/350، والوسيط )584

 ( وغريمها.6/348(، مغىن احملتاج )2/2٧2عند شرح قوله "ُعوٍد َوَصْنٍج"؛ مثل: فتح الوهاج )
أنه كان ُيرمه.  مام( هو القاضي احلسني، سبق ترمجته. مل أقف على نصه يف التعليقة. ونقل عنه  اإل ٧

 (.19/23انظر: هناية املطلب )
 الظاهر أن نسبة هذا القول إىل الشيخ أيب حامد خطأ من الناسخ، فقد حكاه اإلمام تنبه: ( 8

العزيز و (، 19/24ينظر: هناية املطلب ) والشيخان عن الشيخ أيب حممد والد إمام احلرمني. وهللا أعلم.
 (.8/206، وروضة الطالبني )(13/16)
 (.٧/350، والوسيط )584ص البسيط ينظر: (  9

 (.1٧/192( ينظر: احلاوي الكبري ) 10
 (.19/23( ينظر: هناية املطلب ) 11



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 126 
 

 وتبعهما البغوي (3).هو حرام (2):يعلأبو  /فقال القاضي والشيخ (1) حفسو الضرب ابلوأما 
 (4)والغزايل والرافعي.

 (5).وال يكره منفردا ،الغناءيكره مع  :املاورديوقال 

  (9).ومال إليه الفراء ،أنه حرام :أحدمها :وجهان (8( )٧)على الوسائد (6)بقضيال ضربويف 

                                                           
 

 تفسريه.(. مل أقف على 1٧/192: الُفَسُح، ينظر: احلاوي الكبري )املاورديكذا يف )و(، ويف   ( 1
البغدادي، أحد أئمة املذهب، وأصحاب  خريان الفقيه الشافعي صاحل بن احلسني بن ،( هو أبو علي 2

الوجوه: قال الذهيب: خترج أبيب علّي بن خريان مجاعٌة ببغداد. مث قال: مل يبلغنا على من اشتغل وال َمن 
: له كتاب يف الفقه مساه أخذ َعنُه، وأظّنه مات كهاًل، ومل يسمع شيًئا فيما أعلم. قال ابن الصالح

يشتمل على ألف ومائيت ابب، وتسعة أبواب، واختار فيه اختيارات غريبة كثرية. توىف سنة  اللطيف،
 . ه320

طبقات (، ٧/3٧8اتريخ اإلسالم للذهيب )، و (460-1/459انظر: طبقات الشافية البن الصالح )
 (.2٧4-3/2٧1) الشافعية الكربى

 مل أقف على هذا املسمى يف كتبهم.(  3
 كتبهم هبذا املسمى.مل أقف عليه يف  (  4
 (.1٧/192( ينظر: احلاوي الكبري ) 5
(، واتج 5/252احمليط يف اللغة ) ينظر:( القضيب: الغصن، والغصن املقطوع دون السوط والعصا.  6

(، وقال أبو موسي األصبهاين يف اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث 2/32٧العروس )
يًبا بعد الَقضبِّ وهو الَقطُع، فعيل مبعىن مفعول".٧21/2)  (: "وأظّنه مسُِّّى َقضِّ
انظر:  واملخدة آلة للطرب. وم.ما يُوضع حتت الرَّأس عند النَّ  ( الوسائد: مجع وسادة وهى؛ خمَِّّدة، ٧

 (.3/459(، ولسان العرب )5/50) األنوارجممع حبار 
( واملقصود من الضرب ابلقضيب على الوسائد هو ضرب العصا ابلوسادة من أجل الطرب واللهو.  8

 .95ووجه الكراهة أنه ال يطرب وحده، بل يزيد الغناء طرابً. انظر كف الرعاع البن حجر اهليتمي صـ 
 (.8/268( انظر: التهذيب ) 9

 /ب(235)و/
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  (1).السمعاين وجزم به أبوبكر بن املظفر

ال حرام   ،عرقيني أنه مكروهال إىل ونسبه الرافعي :واثنيهما (4).ةز إىل املراو  (3) (2)ميز ونسبه اخلوارِّ 
 ه يريدفيحتمل أنّ  (٧).إنه مباح :قال لكن الغزايل .والغزايل (6)وقال به الفوراين(5)كالشطرنج.

يكره مع الغناء، وال يكره  :املاورديوقال  .ه يريد به نفي التحرميوُيتمل أنّ  ،به نفي الكراهية
 (8)منفردا.

                                                           
 

أيب املظفر بن  الكبري أبوبكر بن اإلمام حممد بن منصور بن حممد بن عبد اجلبار. اإلمام ،( هو أبوبكر 1
 ز يف علمب املربّ ـــيـالواعظ اخلطافظ ــــدث احلـيه األديب احملـــور بن السمعاين، الفقــــأيب منص امـــــاإلم

احلديث، ويلقب اتج اإلسالم. مسع والده أاب املظفر وعبد الواحد بن أيب القاسم القشريي ونصر هللا بن 
 سنة. 43هـ عن 510أمحد اخلشنامي وغريهم. روى عنه السلفي وأبو الفتوح الطّائِّي وغريمها. تويف سنة 

، طبقات الشافعية 10-٧/5(، طبقات الشافعية الكربى )11/144)ينظر: اتريخ اإلسالم للذهيب 
  (.323-322لإلسنوي )

 تقدم ترمجته الكايف يف فقه الشافعيةحممود بن حممد بن العباس صاحب  ،( هو أبو حممد 2
 فقد اختار الكراهة، كما سيأيت. (. وأما الغزايل8/26٧يف التهذيب ) البغوي نقل عنه(  3
وقيل مروروذ يف اخلراسان، ويقع اليوم يف تركمانستان.  ذ( املراوزة مجع املروزي نسبة إىل مرو الرو  4

ومعظَم أتباعهم مراوِّزٌَة؛ يقال هلم اترًة:  واملقصود من املراوزة: اخلراسانيون. ألّن شيخهم القفال
 يف كتب كثريًاهـ(، ويتكرر ذكره  41٧ال الصَّغريِّ، املروزيُّ )ت: ومداُر طريقتهم: على القفَّ  .نو اخلُراسانِّيّ 

متأخري اخلراسانيني؛ ألنه أشهر من نقل املذهب، فهو شيخ طريقة اخلراسانيني وانتهت إليه رائسة 
(، معجم 1/4٧ء واللغات )(، وهتيب األمسا٧0-1/69املذهب يف عصره. انظر: مقدمة اجملموع )

 (.3/1261(، ومراصيد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع )5/112البلدان )
(، وكف الرعاء عن 8/206،وروضة الطالبني )(13/16العزيز شرح الوجيز )وهو األصح. ينظر: (  5

 .95حمرمات اللهو والسماع ص
 .(4/345ينظر: أسىن املطالب يف شرح روضة الطالب )(  6
 .(2٧2-2/2٧1إحياء علوم الدين )ينظر: (  ٧
 (.1٧/192( ينظر: احلاوي الكبري ) 8
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 وهو ضرب الكف على وجه خمصوص. (1):التصفيقو  

 ر.نظوفيه  (2)؛من شأن النساء هألنّ  ؛يكره للرجال: وقال احلليمي

 فيجيء (6)ابلضرب ابلقضيب (5)حب االستقصاءاصوتبعهما  (4)يشوالشا (3)املاورديوأحلقه 
 .فيه اخلالف

                                                           
 

ينظر: الصحاح  هو.ما يكون على سبيل اللّ هنا املقصود ابلتصفيق التصفيق ابليد: التصويت هبا، (  1
 (.2/85(، والبحر )2/4٧هناية احملتاج )، و (159(، التعريفات الفقهية للربكيت )4/150٧اتج اللغة )

 .98( نقله ابن حجر اهليتمي يف )كف الرعاع( ص 2
 (.1٧/192( مل أجده يف كتاب احلاوي، ولكن ذكر ما يزيد به الغناء طراب. انظر احلاوي الكبري ) 3
حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي، فخر اإلسالم، املعروف ابملستظهري. من  ،( هو أبو بكر 4

سحاق الشريازي. ومن تالميذه: محدان بن كثري الباسلي. من شيوخه: حممد بن بيان الكازورين، ، وأبو إ
 ه.50٧تويف سنة  .العمدة يف فروع الشافعية مؤلفاته: حلية العلماء يف مذاهب الفقهاء،

 (.1/530للحسين ) ة(، وطبقات الشافعي6/45(، الطبقات الكربى )4/219انظر: وفيات األعيان )
عمرو عثمان بن عيسى بن درابس القاضي ضياء الدين  يبأل االستقصاء يف شرح املهذبهو  ( 5

 هذا الشرح الكردي اهلذابين املوصلي، القاضي ضياء الدين، قرأ على ابن أيب عصرون وغريه. انتهى يف
ابلقاهرة، وقد  ه602، وله كتب أخرى. قال املنذري: تويف يف اثين عشر ذي القعدة، إىل الشهادات

  سنة. 90قارب 
(، طبقات الشافعية لإلسنوي 8/33٧(، الطبقات الكربى )13/65سالم للذهيب )اتريخ اإلينظر: 

(1/٧0  .) 
(، واالستقصاء مازال خمطوطا، موجود يف اجلامعة اإلسالمية، الرقم: 2/2٧0انظر: حلية العلماء )(  6

 .98يف كف الرعاع صعنهم نقله ابن حجر اهليتمي ، و 2545/2: 2، والرقم1185
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 .فحالل (2)والبوق ، وغز وال (1)احلجيج طبلوأما 

 همن دريصما  نّ أالذي يقتضيه الرأي  :فقال ،ما ال ُيرمما ُيرم من ذلك و  وضبط اإلمام
 .فهو حرام ،هإخوانوجمالسة  ،الشرب على وتستحثه ،اإلنسان جُ يْ هت مستلذةحلان أ

قد  (4)يقاعاتإل ( 3)[ىتنتح]ا وإامّ  ،مستلذّ وما ليس له صوت  ،واملعازف واملزامري كذلك
فإن  ،والكوبة يف هذا املسلك كالدف .فالدّ  فجميعها يف معىن تـَُلذُّ وإن كانت ال  تطرب،

 (6)عنده اخلرب يف الكوبة.ه مل يثبت وكأنّ  (5).مناها وإال توقفناصح فيها حترمي حرّ 

                                                           
 

كان احلجاج يدورون يف البالد ابلطبل وقال يف موضع آخر:   (. 2/2٧2( ينظر: إحياء العلوم ) 1
والشاهني واألشعار نظمت يف وصف الكعبة واملقام واحلطيم وزمزم وسائر املشاعر ووصف البادية 

 (.2/2٧5وغريها. ينظر: إحياء علوم الدين )
ّوفة يُنفُخ فها ويـُْزَمر، كان العرب يستخدمونه يف ( الُبوق :جيمع على أبواق. وهى أداة )آلة( جم 2

 (.4/1452(، الصحاح اتج اللغة )9/262(، هتذيب اللغة )1/3٧5مجهرة اللغة )احلروب. انظر: 
 " تنتحب". (19/23) هناية املطلب ( كذا يف )و(، ويف 3
هو النقلة على النغم يف أزمنة أو  ( إِّيَقاٌع: يف املوسيقى تناُغم األصوات وتوافقها يف الغناء أو الَعْزف. 4

 (.4/9(، واملخصص )1/266مفاتيح العلوم )حمدودة املقادير. ينظر: 
 (.19/23هناية املطلب ) من( انتهى كالمه  5
رِّ  -صلَّى هللا عليه وسلم-( يعىن حديث عبدِّ هللا بن عمرو: أن نيبَّ هللا  6 يسِّ

َ
نـََهى عن اخلَمرِّ وامل

(، البيهقي يف 3685( ورقمه: )5/52٧قال. "ُكل ُمْسكٍِّر َحرَاٌم" رواه أبو داود )والكوبة والُغبَـرْياء، و 
(. صححه 64٧8ورقمه: ) 2/158(، أخرجه أمحد 20992ورقمه: ) 10/3٧4السنن الكربى 

ورقمه:  (552-5/550) وشيء من فقهها وفوائدها األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة
(2425.) 
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 وهو دالّ  .اأيضً  حرامٌ  ،مستلذٍّ  متناسبٍ وزن ن يضرهبا من غري ممّ  مساع األواتر :وقال الغزايل
 (1).ليس العلة يف حترميها االلتذاذه على أنّ 

 ابملداومة عليه أو  الشهادة إاّل  دَّ رَ تُـ حىت ال  هل هو صغرية ،احملرم من آالت املالهيومجيع  
هو  :وقال الرافعي (2).مجاعة :لجزم ابألوّ  :وجهان ؟ة الواحدة منهابملرّ  الشهادةُ  ردُّ كبرية تُ 
  (4)الثاين. على ،والفوراين ،والقاضي ،ومجهور العراقيني (3)األشبه.

 ردُّ تُ  ،رد ومساع األواترفحيث يستعظمون النّ  والناحية،عادة القطر  إىلال ينظر أوّ  :وقال اإلمام
وحيث ال يستعظمونه ال يكون مطلق اإلقدام  ،ابملرة الواحدة إلثباته عن قلة املروءة الشهادةُ 

  (5)أو كبريةٌ  ه صغريةٌ يقع النظر يف أنّ  ذِّ ينئفح ،شعرا برتك املباالة وسقوط املروءةمُ 

فأما السماع من غري قصد  (6).صغاءاملوصوف ابلتحرمي يف هذه املسائل اإلواملراد من السماع 
 (٧)بعد عنه.أو يُ  هَ نْ لكن األوىل أن يُـ  ،استماع فال ُيرم

 

                                                           
 

 (.2/268لدين )إحياء علوم اينظر: (  1
 كما أييت.  منهم اإلمام(  2
 ./(9، املهمات )(13/18العزيز )والنووي. ينظر:  : الثاين، واختاره البغويبل األشبه عند الرافعي(  3
(، والزواجر عن اقرتاف 9/325)(، واملهمات 2/20٧واألصح: أنه صغرية. ينظر: روضة الطالبني )(  4

 .142(، وكف الرعاء ص2/320الكبائر )
 (. 24/ 19هناية املطلب )ينظر: (  5
(، لسان 4/432العني )وهو االستماع ابهتمام وانتباه. انظر:  لغة االستماع وامليل.( اإلصغاء:  6

  (.14/461العرب )
 (. 13/296) الشافعي البيان يف مذهب اإلمام، و (14/312( ينظر: حبر املذهب ) ٧
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 .نظم الشعر جائز يف اجلملة :السابع 

 . أو ابألحلان (1)ا أن يكون بغري أحلانوأما انشاده واالستماع إليه فإمّ 

رم إذا اشتمل على أحد ُيو  .يف اجلملةوهو أيضا جائز  :بغري أحلانأن يكون  :ّولالقسم األ
 -:ثالثة أشياء

 ردُّ وتُ  ،كذابً أو   صدقًاكان   سواءٌ  ،فيحرم انشاؤه وانشاده ءأن يكون فيه هجا :أحدها
  (3).لإمث األوّ أخف من  (2)مث الثاينإو  .به الشهادةُ 

يكون هجوا   ويشبه أن :قال الرافعي (5).اوً جْ ال يكون التعريض هَ و  (4):ابن كجقال 
ر اختصاص هذا ويظه .هموُ وأما املشركون فيجوز هجْ  ؛املسلمني هذا يف حقِّّ  (6).كالتصريح

                                                           
 

(، مجهرة اللغة 2/230ينظر: العني ) .ابلتطريب والتغريد األحلان: ُضروب من األصوات املوضوعة (  1
(1/5٧0.) 
 أي منشد اهلجاء.(  2
 ( أي منشئه.  3
يوسف بن أمحد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري. صحب أاب احلسني  ،لقاضي أبو القاسمهو ا(  4

ابن القطان، وحضر جملس أيب القاسم عبد العزيز الداركي، ومجع بني رايسة العلم والدنيا، وارحتل الناس 
رضي  إليه من اآلفاق لالشتغال عليه ابلدينور رغبة يف علمه وجودة نظره، وله وجه يف مذهب الشافعي

 .ه405يارون ابلدينور يف سنة غالتجريد. قتله ال، منها: هللا عنه، وصنف كتباً كثرية انتفع هبا الفقهاء
(، طبقات الشافعية لإلسنوي 184-1٧/183(، سري أعالم النبالء )٧/65وفيات األعيان )ينظر: 

(2/1٧6.) 
 (. 13/1٧( انظر: العزيز للرافعي ) 5
 ( املرجع السابق.  6
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ِّ  يِّّ بغري الذمّ  العموم  علىهم هجوَ وُيتمل أن يكون املراد  (1).وكذا املبتدعة :قال الغزايل .املعنيَّ
  نا.ال واحدا معيَّ 

 :فقيل ،فإن كانت زوجته أو مملوكته (2).ةأو ابطن ةظاهر  ،معينةٍ  وصف أعضاء امرأةٍ  :اواثنيه
جلواز أن  ،ه بذلكشهادتُ  ردُّ ال تُ  معينةً  املرأةُ  كنِّ تلو مل  :قوليه لُ ئوقا .هشهادتُ  وال تردُّ  ،جيوز

وهو  :قال الرافعي (3).اإلخفاءه وقيل ترد شهادته بذلك إذا ذكر ما حقُّ  ،له لّ يريد به من حت
 (4).احلقّ 

 ،والقامة( ٧)وحسن القدّ  (6) ،غدا صواأل ،دودوصف اخلب (5)يبتشبال فأما :يف اإلحياءوقال  
 .نشاده بصوت وبغري صوتإوال  ،ه ال ُيرم نظمهوالصحيح أنّ  .وسائر أوصاف النساء نظر

له وإن نزّ  .له على زوجته أو جاريته جازفإن نزّ  .له على امرأة بعنينهاأن ال ينزِّ  /وعلى املستمع

                                                           
 

 (.2/282إحياء علوم الدين )ينظر: (  1
 (.19/21( ينظر: هناية املطلب ) 2
 (.8/20٧( ينظر: روضة الطالبني ) 3
 .(8/20٧، روضة الطالبني )(13/1٧العزيز شرح الوجيز )ينظر: وصححه النووي. (  4
 (.2/282ينظر: إحياء علوم الدين ): أنه التشبيه؛ ولعله قصد التشبيب. وهللا أعلم. مث فسره الغزايل(  5
( َأْصداغ: مجع َصْدغ )بفتح الصاد وسكون الدال(: وهو قسم من رأس احليوان ميتدُّ من العني إىل  6

)بضم  الفّك ، أو القسم اجلانيّب األسفل من رأس اإلنسان وبعض احليواانت ومها َصْدغان. والصُّْدغ
الصاد وسكون الدال(: جانب الوجه من العني إِّىل األذن. وقيل: الشَّعُر فوَق الوجه من العني إِّىل األذن. 

 (. 524/ 22(، اتج العروس )4/1323(،  الصحاح اتج اللغة )8/59ينظر: هتذيب اللغة )
ح اتج اللغة (، الصحا 8/219(، هتذيب اللغة )1/113ينظر: مجهرة اللغة )القد: هو القامة. (  ٧
(2/522.) 

 /أ(236)و/
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جيتنب ينبغي أن ف هفُ صْ وَ هذا  نْ ومَ  (1).[وإحالة الفكر فيه] ة فهو العاصي ابلتنزيلعلى أجنبيّ 
 (2)السماع.

نه عيَّ  نإ ؛كاملرأةاحلكم فيه   :منهم البغوي (3)قال مجاعة ؛ه يعشقهأنّ  ولو شبب الغالم وذكر
النظر إىل الذكور بشهوة  ألنّ  ،يفسق وإن مل يعينه :وقال الروايين (4). فالوإاّل  ،هشهادتُ  تْ دَّ رُ 

 (5).مطلقا حرامٌ 

احلديث  ومحل الشافعي .صرح به والقذف إن ،ذكره يذكر ما ال ينبغب فيه فحشن إ :واثلثها
وانشغل به عن  ،رُ عْ ما إذا غلب الشِّّ على ومحله األكثرون  (٧).هذا ىعل (6)الوارد يف ذم الشعر

 (9)ٍ .هرْيِّ ككثِّ   مذمومفقليله  ؛ما فيه من فخرو  (8)االمتالءولذلك ذكر . القرآن والفقه

                                                           
 

 ( ساقط من )و(. 1
 (.2/282( ينظر: إحياء علوم الدين ) 2
 (.8/20٧( ينظر: روضة الطالبني ) 3
 (.8/268( ينظر: التهذيب ) 4
 (.8/20٧يف روضة الطالبني: ) ( مل أجده يف البحر. ونقل عنه النووي 5
ْعرًا  6 ْن َأْن مَيَْتلَِّئ شِّ ٌر مِّ " ( يعىن؛ قوله صلى هللا عليه وسلم: " أَلَْن مَيَْتلَِّئ َجْوُف َأَحدُِّكْم قـَْيًحا يَرِّيهِّ ، َخيـْ

(، ورقمه: 4/1٧69) مسلم عن سعد بن أيب وقاص، و 6154(، ورقمه: 8/36البخاري ) أخرجه
2258. 

 (.6/224( ينظر: األم ) ٧
يقصد منه الفهق. و  اهنا جماز  استعملحوى قدر ما يسعه.  إذا(  مصدر اِّْمَتأَل، يقال: امتأل الشيء :  8

واملتفيهق: هو من يتوسع يف الكالم، كأنه مأل فاه من الكالم. فكل ذلك راجع إىل معىن الرتديد 
العني هللا أعلم. انظر: عادة الشعراء. و وهذه ،ميل به قلوب الناس وإمساعهم إليهوالتكلف يف الكالم لي

 (.1/435، واتج العروس )(3/12واملخصص ) ،(8/34٧)
 .(8/20٧عن القرآن والذكر. ينظر: روضة الطالبني ) به ل على من انشغلو محم الذم أنّ  :الصحيح

 (.2/356( نقله ابن حجر اهليتمي يف الزواجر ) 9



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 134 
 

فهو   جاز، وإاّل املبالغة  ىفإن أمكن محله عل ،(2)الشاعر يف املدح واملراقة (1)طنبأولو 
  (3).كذبٌ 

 :فيه وجهان ؟وهل هو كسائر أنواع الكذب

 :البندنيجي وابن الصباغو  وجزم به الفوراين (4)،اجلمهور والغزايل إىل ونسبه اإلمام :أحدمها
وعلى هذا  (8).وصححه الغزايل  (٧).ال (6):وصاحبه الصيدالين قول القفال :واثنيهما (5).نعم

                                                           
 

( أطنب )فعل( من طنَب يف يُطنب ، إطنااًب. اإلطناب يف احلديث وحنوِّه : أكثر فيه وابلغ. ينظر:  1
 (. 3/280اتج العروس )(، و 4/358(، املخصص )1/1٧2الصحاح  )

رَاَقُة مانُتف من الصُّوف أوالشَّْعرِّ 2
ُ
( املراقة: اسم مفعول من أراق. وهو الشيُء الذي يسُقط من غريه. وامل

انظر:  وُمراَقُة الصوف إذا ُهزِّلت الشَّاة، مث مسَِّنت َسَقَطت أصواُفها فتلك املراقة.قال يف اجليم:  كإلِّ.أو ال
. تنزيه الشيء من النقائصاملبالغة يف  من ابب. لعله استعمله (8/265(، هتذيب اللغة )3/23٧اجليم )

 وهللا أعلم
 (.8/20٧(، وروضة الطالبني )13/1٧( ينظر: العزيز ) 3
 (. 3/126( ، وإحياء علوم الدين )19/25( ينظر: هناية املطلب ) 4
 (.  19/105وكفاية النبيه ) (،13/1٧والعزيز ) ،461ينظر: الشامل صوهو الصحيح. (  5
حممد بن داود بن حممد املروزي، املعروف ابلصيدالين نسبة إىل بيع العطر، ويعرف  ،( هو أبو بكر 6

املروزي، ووفاته متأخرة  ابلداودي نسبة إىل أبيه، وكان إماما يف الفقه واحلديث، كان تلميذا لإلمام القفال
. قال "بطريقة الصيدالين" ألنه على طريقة شيخه القفال. شرح خمتصَر املزين يف شرح يعرف عن القفال

 هـ" 42٧احلسين : "ومل أعرف يف أي سنة كانت وفاته". وقال يف معجم املؤلفني: "تويف حنو سنة 
، 153و 152، طبقات الشافعية احلسين ص323( ورقمه 4/148) طبقات الشافعية الكربىانظر: 

 (.. 9/294معجم املؤلفني )
 (.19/105(، وكفاية النبيه )13/18. ينظر: العزيز )( نقله عنهما الرافعي ٧
 (.٧/351( ينظر: الوسيط ) 8



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 135 
 

ابلنساء  بيالتشب :وقياسه أن يقال (1).واستحسنه الرافعي .رد شهادته وإن كثر منهتال 
ى أن يكون احلكم لو مسَّ  يوكذا ينبغ .والغلمان من غري تعيني ال خيل ابلعدالة وإن كثر منه

 (2)ال يدرى من هي. امرأةً 

ه ضعو  أو ذكر الشيء على الشعر املبالغة يف يف أن األوىل  األدابء وغريهماختلف وقد  
  (3).املبالغة أوىل :أحدها :على ثالثة أقوال ؟وحقيقته

 (5).ن الكذبمَ ؤْ ليالشيء على حقيقته أوىل  ها وذكرَ تركَ  نّ أ ؛هغريِّ و  (4)انِّ حسّ  قول :اواثنيه
فاإلتيان هبا  ،وإال .فرتكه أوىل االستحالةإىل الشيء املبالغة إن أدت إىل خروج  أنّ  :واثلثها

 (6).أوىل

 (٧).موحمرّ  ،ومباح ،الشعر ينقسم إىل مستحبٍّ  أنّ  :وذكر الروايين 

                                                           
 

 (. 13/18( ينظر: العزيز ) 1
 (.8/20٧( ينظر: املرجع السابق، وروضة الطالبني ) 2
 .19( وهو قول قدامة بن جعفر. انظر: نقد الشعر ص  3
هو أبو عبد الرمحن وقيل: أبو الوليد، حسان بن اثبت املنذري األنصاري النجاري، صحايب جليل، (  4

ه عن 54غريهم. تويف سنة شاعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود و 
 .سنة 120

(،  وسري أعالم النبالء 12/3٧8ه. )دار الفكر( )5٧1ينظر: اتريخ دمشق البن عساكر املتوىف 
(2/512.) 
 .19ص  لقدامة نقد الشعرينظر: (  5
(. وعليه األكثرون ورجحه عبد العظيم ابن أيب اإلصبع 20-19( انظر: نقد الشعر لقدامة ص ) 6

  . 150هـ يف كتابه حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ص 654العدواين املتويف 
  (.14/324( ينظر: حبر املذهب ) ٧
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 :قسمان املستحبُّ و 

  (1).[على مكارم األخالق والثاين: ما حثَّ  ].ب يف اآلخرةر من الدنيا ورغّ ما حذّ  :ّولاأل

 (3)صداق الشعر.إت اإلشارة إىل ذلك يف مَ وقد تقدَّ  (2)،وال خيفى القسمان اآلخران

ما أهنّ أحدها:  :وفيه أربعة أوجه ،غناءانشاده واستماعه ابألحلان وهو ال :القسم الثاين
ما حرامان. أهنّ  :واثلثها (5)وجزم به مجاعة. ،ما مباحانأهنَّ  :اواثنيه (4)منيحمرَّ  روهان غريُ مك

 (6)ه يكره.ه ُيرم كثري ذلك دون قليله لكنّ أنّ  :ورابعها

فإن كان من امرأة  .ذلك إذا كان من زوجته أو جاريتهف ؛مانهان وال ُيرَ كرَ يُ  :انلقوحيث 

                                                           
 

ألمتم به املعىن والتقسيم. ينظر: املرجع السابق  ( ساقط من )و(. استدركتها من كالم الروايين 1
(14/325.) 
عر. قال الروايين 2 :" وأما املباح: فما سلم من فحش أو كذب وهو نوعان:  ( يعىن املباح واحملرم من الشِّّ

أحدمها: ما جلب نفعا والثاين: ما مل يعد بضرر. فال تقدح يف الشهادة وال مينع من قبول الشهادة. وأما 
 (.14/325ينظر: حبر املذهب ) احملظور فنوعان: كذب وفحش..." انتهى ما قصدان.

 ./ب6/٧6ينظر: )ط(: (  3
( واملذهب: أن الغناء ومساعه بال آلة، فمكروهان. قال اهليتمي: وقول األستاذ أيب منصور: املذهب؛  4

اجلواز إذا مسعه من الرجل، ومل يكن على قارعة الطريق ومل يقرتن به مكروه؛ ضعيف، بل، املعتمد 
ى الفقهية (، والفتاو 19/115(، وكفاي النبيه )205و  8/204الكراهة. ينظر: روضة الطالبني )

 . 2٧(، كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ص4/356الكربى البن حجر اهليتمي )
 (. 2٧9و  2/2٧8انظر: إحياء علوم الدين ) .( منهم الغزايل 5
 (.19/115( روي الوجهني: الثالث والرابع أبو الفرج. ينظر: كفاية النبيه ) 6
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عن  فقد نقل القاضي الطربي ؛فخيُ وإن مل  (1).مرُ حَ  ؛فإن خيف منه الفتنة ،ة أو صيبّ أجنبيّ 
  (2)ه حرام.األصحاب أنَّ 

  (3).أو أمةً  ،كانت حرةً وسواء ٌ  من وراء حجاب،أو  ،ابرزةً سواء كانت  :قال الغزايل

  (4)ال خالف يف حترميه. :القاضي احلسنيوقال 

ق األصحاب بني مساعه من رجل أو امرأة. وينبغي أن مل يفرِّ  :والروايين وقال ابن الصباغ
 (5).صوهتا ليس بعورة :وإن قلنا .ه ال أيمن الفتنةألنّ  ؛كراهة  يكون مساعه من األجنبية أشدَّ 

 هذا هو اخلالف يف أنّ  :وقال بعد حكاية اخلالف (6)،القول بشدة كراهيته وأطلق الرافعي
 (8)ة.ابحلرّ  فإن ذاك اخلالف خمتصّ  ؛وفيه نظر (٧)؟أم ال عورةٌ  اصوهتَ 

 (9).ه ال ُيرمالقياس عندي أنّ  :يف اإلحياء وقال الغزايل 

                                                           
 

 (.19/115( ينظر: كفاية النبيه ) 1
(، والتعليقة الكربى 6/226أنه قال: إّن الغناء مكروه، يشبه الباطل. انظر: األم ) ( نقل عن الشافعي 2

 (.8/204(، وروضة الطالبني )13/14(، والعزيز )2/269، وإحياء علوم الدين )4٧6ص
 (.2/269)إحياء علوم الدين ينظر: (  3
 . 58( نقله عنه ابن حجر اهليتمي، انظر: كفُّ الرِّعاع ص 4
 (.19/116، مل أجده يف البحر، وكفاية النبيه )445( ينظر: الشامل ص 5
  (. 13/14( ينظر: العزيز شرح الوجيز ) 6
 (.8/205( ينظر: نفس املرجع السابق، وروضة الطالبني ) ٧
: فإن كان من حرة ردت شهادة مستمعها إذا اعتمد املاوردي( لعل املؤلف يقصد بذلك قول  8

 (.1٧/194ا أخف، لنقصها يف العورة. ينظر: احلاوي الكبري )هالسماع، وإن كانت أمة فسماع
 (.2٧1و  2/2٧0( ينظر: إحياء علوم الدين ) 9
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وإن كان  .الشهادة مل تردُّ  ،اإن كان سرّ  :فقد قال القاضي أبو الطيب ؛املغنِّّ  اتيانوأما  
 (1)ت.كثريا ردّ ، وإن كان  فإن كان قليال فكذلك ،عالنيةً 

 فروع

ني ــــهو حتس :املاورديال ـــــــوق (3).قطًعاان ــــــــمباح :هــــــاعــــــواستم (2)ءداــــــاحلِّ  : لاألوّ 
  (9).رالسفَ  (8)اللك فخيفِّ  (٧)،يّ الشجِّ ابلصوت  (6)اح[ــ]فيب (5)(4)،الرََّجزِّ 

 (10)ن به وبغريه.و فقد يك ،رجزــــابل هغريُ  رْ ومل ُيصِّ 

                                                           
 

 (. 1٧/194، واحلاوي الكبري )489( ينظر: التعليقة الكربى ص  1
داء )ابلكسر(: مصدر: حدا واحلداء: غناء شعيّب ُيدو به البدُو وراء إبلهم  2 ( ُحداء )ابلضمة( أو حِّ

(. الزاهر يف غريب ألفاظ 2/1048(، ومجهرة اللغة )3/2٧9من زجر وشعر وغريه. ينظر: العني )
ه، حتقيق مسعد عبد احلميد 3٧0، أبو منصور ت، حملمد بن أمحد بن األزهري اهلرويالشافعي

 .2٧9السعدين، طبعة دار الطالئع. ص 
  (.8/205(، وروضة الطالبني )13/14(، والعزيز )6/226( هو املذهب. ينظر: األم ) 3
( الرََّجُز: حبٌر من حبور الشعر َأصل وزنه : مستفعلن ، ست مرات ، ومن أنواعه املشطور، واملنهوك،   4

(، اتج العروس 2/489. ينظر: مقاييس اللغة )106ره البلخي اخلوارزمي يف مفاتيح العلوم صـ كما ذك
(15/149.) 

(، وهتذيب اللغة 3/2٧9حصره ابلرجز تبعا للفراهيدي وغريه. ينظر: العني ) املاوردي( لعل 5 
(5/121 .) 
 (.1٧/195( يف )و(: املباح. والصحيح املثبت موافق ملا يف احلاوي الكبري ) 6
( الصوت الشجّي: رقيق الوقع يف األذن ، انعم حزين مؤثِّّر ، مطرب وحمّرك للعواطف. انظر: احملكم  ٧

 (.2/44٧(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر )10/22٧واحمليط األعظم )
 (. 2/٧58اللغة ) فقه تعب، وأْعيا. انظر: واإلفصاح يف :( مصدر كلَّ. يقال: كلَّ العامل أي 8
 (.1٧/195( ينظر: احلاوي الكبري ) 9

 (.1/253) ، وكتاب األفعال2٧9ص ( ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي 10
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 (3) (2).مباح (1)ص  ق  الرَّ  :الثاين

على الرجال  ثني حرامٌ املخنِّّ  ه أفعالَ بِّ شْ يُ  نِّ تثر و فيه تكسّ  الذيالرقص  :وقال احلليمي
 ( 4).والنساء

أو إىل  ،ةاحملبّ ه إىل قلبُ  رقَّ  ،عا مسِّ مَّ أبن كان لَ  ؛إن كان الرقص له حقيقة :وقال القاضي

                                                           
 

( مصدر َرَقَص يرُقص. الرقص: القلس، والزفن أي: اهتّز وحّرك جسمه على الغناء أو غريه. ينظر:  1
 (.2/926املعاصر )العربية (، معجم اللغة 8/311(، وهتذيب اللغة )٧/3٧2العني )

(، الفتوى الفقهية 8/206(، وروضة الطالبني )13/16( هو املذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز ) 2
 (.4/356) الكربى

أنَّه  :القرطيب عن اإلمام الطرسوسي ال عننقوأما الرقص عند الصوفية فقد ذكر ابن حجر اهليتمي (  3
ُسئَِّل عن قوٍم يفِّ مكاٍن يقرؤون شيًئا من القرآن مث ينشدهم هلم منشٌد شيًئا من الشعر فريقصون ويطربون 

فأجاب: مذهب السادة الصوفية أنَّ هذا  و ال؟ويضربون ابلدُّفِّّ والشَّبَّابَة، هل احلضور معهم حالل أ
وأمَّا الرقص  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -بطالة وضاللة، وما اإلسالم إالَّ كتاب هللا وسنَّة رسول هللا 

ذ هلم عجاًل جسًدا له خوار، فأتوا يرقصون حوله  والتواُجد فأوَّل َمن أحَدثَه أصحاب السامري ملا اختَّ
هللا عليه صلَّى  -دين الكفار وعبَّاد العجل، وإاما كان جملس النيب  -أي: الرقص  -ويتواَجدون، وهو 

ُر من الوقار، فينبغي للسُّلطان ونوَّابه أْن مينعوهم من احلضور مع َأْصحابه   -وسلَّم  ا على رُؤوسهُم الطَّيـْ كأامَّ
معهم، وال يُعِّينهم على ابطلهم،  يفِّ املساجد وغريها، وال ُيلُّ ألحٍد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أْن ُيضر

نتهى. قال اهليتمي:  هذا مذهب مالك، والشافعي، وأيب حنيفة، وأمحد، وغريهم من أئمَّة املسلمني، ا
ينظر: كف الرعاء  .باطل الذي غايته القطيعة واآلاثمكالم هذا اإلمام، فتأمَّله واحَفْظه فإنَّه احلقُّ وغريه ال

 .5٧عن حمرمات اللهو والسماع ص 
(، الفتوى 8/206(، وروضة الطالبني )13/16العزيز شرح الوجيز ) ( وبه قال البـُْلقِّينُّ. ينظر: 4

 (.4/356الفقهية الكربى )
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 ،على الوسادة بِّ قضيال وقعِّ  على رقصةً  يَ أن يسوِّ  وال يقصدُ  ،ك حركةً فقام وحترّ  ،هب (1)قارِّ ال
  /( 2).ح يف مروءتهدَ ر قَ فإن كثُ  ؛ذلكوإن قصد  .الشهادة قبولَ  مل مينعْ 

 (4)دح يف املروءة.قْ ت؛ ةبَ كسَّ تَ م (3)[ناءِّ غِّ ال]وأحلان 

ويكون  ،يؤتى عليه وأييت له ،ةً صناع الغناء إذا اختذ الرجلُ  :رضي هللا عنه قال الشافعي
 رفوإاما يع ،وإن كان ال ينسب إليه .امت شهادهتردَّ  ؛ذلك أو املرأةُ  ،ا بهمشهورً  ، إليهمنسوابً 

 ،شهادته ردُّ تُ  (٧)]مل [ ،به يَ وال رضِّ  ،(6)]له[ وال أييت ،ؤتى لذلكال يُ و  (5)،ه يفعله يف احلالأنّ 
  (8).وكذا املرأةُ 

                                                           
 

، يَقّر ويقِّّر، قرًَّة. والُقرَُّة :كل شيء قـَرَّْت به عينك. أي: َسَكَنت ، وَهَدَأت ،  1 ( قاّر: مصدر قرَّ
 (.8/224(، وهتذيب اللغة )5/21 أعلم. ينظر: العني )واْطَمأَنَّت. والقار: السكون. وهللا

( مل أجده يف التعليقة. وقد نقله عنه ابن الرفعة يف املطلب العايل. انظر: املطلب العايل حتقيق عبدهللا  2
 304بن حاسن ص

  كما سبق. ،غناءال :والصحيح، ( يف )و(: الغِّىن 3
هو ــــمطربة مكروه إذا مل يتخذه صناعة. أما إذا اختذه صناعة ف: أن الغناء ابألحلان بدون آلة واملذهب(  4
 (،294و  13/292عمراين )ـــلـــان لــــــــ(، والبي6/226ينظر: األم ) .احـــه مبــــيتمي أنّ ـــوصحح اهلرام. ــــح

 .35(، وكف الرعاء ص4/34(، والنجم الوهاج )8/204(، وروضة الطالبني )13/13والعزيز )
 : كان يعرف أبنه يطرب يف احلال فيرتمن فيها.( أي 5
 (.6/226( ساقط من )و(. واملثبت موافق ملا يف األم) 6
  ينظر: املرجع السابق. .)و(. واملثبت موافق ملا يف األم ( ساقط من ٧
 (.6/226( ينظر: األم ) 8

 /ب(236)و/
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 ،ترد به الشهادة ؛ا فهو سفهمفإن كان الناس جيتمعون عليه ،ياغنِّّ ليُ أو غالما  ولو اختذ جاريةً 
  :قال الشافعي ،عليهماوإن مل جيتمعوا . ايثةُ الدّ  ،فهه يضاف إىل السفإنّ  ؛ما يف اجلاريةيّ سِّ 
  (1).شهادته ومل أردُّ  ،ذلك تُ هْ رَ كَ 

 (2).تدَّ رُ  وإالّ  ،شهادته ردّ مل تُ  ،ومل يظهر عنه ،منه ثرفإن مل يك ،له يف اخللوة يغّنَ ولو اختذه ل

ت ردّ  ، اشتهرفإن كثر حىّت  ،معهتسفا (4)فلو دعاه لغريه (3).مع معهته ليسغريَ  اوكذا لو دع
فإن   ؛وإن كانت امرأةً  .الشهادة به ردّ ت غالما مل فإن كان املغنِّّ  ؛ومل يشتهر وإن قلّ  .شهادته

وأعظم من مساع  ،ةمن مساع احلرّ  وإن كانت أمة فسماعها أخفّ  ،ردت الشهادة ،ةً كانت حرّ 
  (5)الغالم.

 ،الغالم رىها جمئجراإو  ،به الشهادة ردُّ فال تُ احلرة  نها عفيحتمل أن يغلب نقص :املاورديقال 
  (٧).دُّ رتُ ف (6)ة[رّ احل رىوإجرائها جم]الغالم  علىا زايدهتُ أن يغلب  وُُيَتملُ 

أسبوع  يف كلِّّ ده من الفقهاء أو غريهم عوِّ من يُ  :فقال ؟ئل القاضي عن السماعس   :الثالث
  ؟ةشهر مرّ  لّ ـــــــــــــل فإذا شهده يف كسئ .شهادته ردّ وتُ  ،يفسق ؛اشهر مرارً  لّ ـــــــــأو يف ك ،امرارً 

                                                           
 

 .املرجع السابق( ينظر:  1
 (.5/606(، واملهذب )1٧/194( ينظر: احلاوي الكبري ) 2
 (.13/294(، والبيان )1٧/194( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
 ( أي لغري استماع الغناء.   4
 (.14/314(، وحبر املذهب )1٧/194( ينظر: احلاوي الكبري ) 5
  .(1٧/194( ساقط من )و(. واملثبت موافق ملا يف احلاوي الكبري) 6
 .املرجع السابقر: ( ينظ ٧
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  (1)الشهادة. فسق يوجب ردِّّ  وليس كلّ  .وهو يفسق ،شهادته ال تردّ  :قال

 (2).[ومكروه] ،وحمرم ،ومباح ،بو ندالسماع إىل م وقسم الغزايل

 (4)االو ــــــحأ (3)عــا استخرج ابلسم ،ابهــــــــكت بُّ حو  ،ىــــــــــــالـــــتع هــــــــــــــــــــالل حبُّ ه ــــــــيـب علـــفمن غل

                                                           
 

 .419و  418( انظر: فتاوى القاضي حسني ص 1
: " ...أما احلرام فهو ألكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم  ( ساقط من )و(. ونص الغزايل 2

شهوة الدنيا فال ُيرك السماع منهم إال ما هو الغالب على قلوهبم من الصفات املذمومة. وأما املكروه 
فهو ملن ال ينزله على صورة املخلوقني ولكنه يتخذه عادة له يف أكثر األوقات على سبيل اللهو. وأما 

و ملن ال حظ له منه إال التلذذ ابلصوت احلسن. وأما املستحب فهو ملن غلب عليه حب هللا املباح فه
 (.2/2٧9تعاىل ومل ُيرك السماع منه إال الصفات احملمودة." ينظر: إحياء علوم الدين )

( قال عجيبة احلسن: السماع: هو استماع األشعار ابلنغم واملوسيقى.  تنبيه: السماع املقصود هنا؛  3
هو الذي عند الصوفية؛ قاَل أَبُو عبد هللا النباجي: السماع: َما أاثر فكرة، واكتسب عِّبـْرَة، َوَما سواُه 

َنة.  ينظر: التعرف ملذهب أهل التصوف، ص ، والفتوحات اإلهلية عجيبة احلسن 161 – 160فتـْ
 .160، ودراسات يف التصوف ص 183ص
ة الفاعل أو املفعول به لفظا كان أو معىن. واحلال عند مجع حال، هي لغة: ما يبني هيئ :( األحوال 4

الصوفية: معىن يرد على القلب من غري تصنع، وال اجتالب، وال اكتساب، من طرب، أو حزن، أو 
قبض، أو بسط، أو هيبة، ويزول بظهور صفات النفس، سواء يعقبه املثل أو ال، فإذا دام وصار ملكا، 

املقامات مكاسب، واألحوال أتيت من عني اجلود، واملقامات حتصل يسمى: مقاما، فاألحوال مواهب، و 
: وتسمى تلك األحوال عند الصوفية وجدا، مأخوذ من الوجود واملصادفة أي ببذل اجملهود. قال الغزايل

ب من د عند الصوفية: هو ما صادف القلجْ صادف من نفسه أحواالً مل يكن يصادفها قبل السماع. والوَ 
إحياء علوم الدين  فزع، أو غم، أو رؤية معىن من أحوال اآلخرة، أو كشف حالة بني العبد وهللا. ينظر:

 .4٧، معجم اصطالحات الصوفية (293و  2/2٧9)
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  (5) (4).وبـــه حمبـــــــــــاع يف حقِّّ ـــــــإن السمـــــف (3)،(2)اتــــــاشفـــــــواملك (1)تاــــمن املالطف

                                                           
 

لطيفة. واللطيفة : إشارة رفيعة املعىن تلوح يف الوهم وال تسعها العبارة. كعلوم مالطفة من ( مجع  1
، قاموس 289، التوقيف على مهمات التعاريف ص 192للجرجاين ص األذواق. التعريفات 

 .64املصطلحات الصويف ص 
( الكشف: يف اللغة: رفع احلجاب، ويف االصطالح: هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين  2

يكشف الغيبية، واألمور احلقيقية وجوًدا وشهوًدا. وأما املكاشفة فهي حضور للقلب ال ينعت ابلبيان، ف
:"ونعن بعلم املكاشفة أن يرتفع الغطاء له ما يسرت على الفهم، كأنه رأي العني. يقول أبو حامد الغزايل

حىت تتضح له جلية احلق يف هذه األمور اتضاحا جيري يف جمرى العيان الذي ال يشك فيه". والكشف: 
، وإحياء علوم الدين 90ينظر: التعرف ملذهب أهل التصوف ص .أحد مصادر التلقي عند الصوفية

 . 340، واصطالحات الصوفية ص184(، والتعريفات للجرجاين ص 3/20)
أما التخييالت والومهيات اليت  .املكاشفات من الكرامات اليت جيريها هللا على أيدي أولياءهقلت: (  3

ما يكرم هللا حتدث عند بعض أهل التصوف ليست من الكرامات يف شيء. قال ابن العطار: والكرامة: 
 تعاىل به أولياءه من أموٍر جيريها على أيديهم وألسنتهم، وقلوهبم، وأفعاهلم من غري أسباب ظاهرة واقعات.

. ينظر: االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد ص  شيءوالومهيات ليست من الكرامات يف والتخييالت
303. 

 .29، والزواجر عن اقرتاف الكبائر ص(2/2٧9( ينظر: إحياء علوم الدين ) 4
قال النووي ملا سئل عن مساع الصوفية يف زمنه: هذا السماع املعتاد حراٌم غليٌظ عند العلماء، وسائر (  5

لَّه إىل مذهب الشافعي، أو أحد من أصحابه فقد قال من يقتدى به يف أمور الدين. ومن نسب  حِّ
ابطاًل...، وكذلك من نسب حله إىل بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأ، فإهنم إاما يبيحون ذلك 

بشروط غري موجودة يف هذا السماع. وقال ابن الصالح: أما إابحة هذا السماع وحتليله، فليعلم أن 
معت فاستماع ذلك حرام عند أئمة املذاهب وغريهم من علماء املسلمني، الدف والشبابة والغناء إذا اجت

رمحه  العطارابن  ومل يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله يف اإلمجاع واالختالف أنه أابح هذا السماع.  وقال
. وذكر اجلالب للوجد املؤدي إىل الغيبة حترمي التغطية إىل السماع  وقد عّد اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا: هللا

وهي جواب عن سؤال ورد إليه من بعض املسلمني يسألونه عن قوم يّدعون  ؛يف السماع تهرسالأيضا يف 
 =   الفقر، وُيضرون السماع، وينشدون فيه ويف غريه أشعاراً بذكر اخلمر وحنوها، ويظهرون شيئاً من 
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ية واالحتادية، فقال رمحه هللا: أما أفراح والسرور واملالهي، وينشدون أشعاراً فيها شيء من عقائد احللول= 
وهو عدم تعلق القلب  ؛الفقراء الذين يّدعون الفقر، فإن كان هلم شاهد من كتاب أو سنة يف ابطن

وهو تعلق بفعل املأمورات واجتناب املنهيات، فهم  ؛بشيء من املوجودات سوى هللا، أو يف ظاهر
 على كل أحد جمانبتهم، واستتابتهم.الون جيب صادقون يف دعواهم، وإال فهم كّذابون دجّ 

وأما حضور السماع، فإن كان مساع القرآن، أو احلديث، أو العلم، أو الشعر الذي فيه تزهيد وحكمة، 
اجتماع حمرم، فهم  انطواء، وال ، وال شغبٍ ، وال رقصٍ وحنوها من غري آلة طرب، وال مالٍه، وال لعبٍ 
 بشروطها، والرجوع إىل التواب، واتباع أويل األلباب. مصيبون، وإال فهم خمطئون جتب عليهم التوبة

الت  الرمحانية ابألمور الشيطانية، فهذا عني ز وأما إنشادهم فيه ويف غريه األشعار املذكورة، وتشبههم املنا
الكفر إن كانوا عاملني بذلك ومبعناه، وإال فهم عصاة مرتكبون الكبائر، جيب عليهم اإلقالع عن ذلك، 

عزم على عدم العود إليه، خملصني هلل تعاىل فيه، وانهيك هبم ضاللة يف ألفاظهم ومعانيهم، والندم، وال
حيث إهنم شبهوا ما يزعمون أنه من تنزيالت احلق عليهم ابخلمور احملرمة، واآلفات النجسة، وأماكنها 

ا األنبياء واألولياء اجملتنبة، وقوامها القذرين املوصوفني ابلنجس، ووصفهم ذلك ابخلمرة القدمية اليت شرهب
 يقتضي كفرهم وزندقتهم، بل إن اعتقدوا حقيقة قوهلم، فهم أشد كفراً من اليهود والنصارى.

وأما ذكر األفراح والسرور واملالهي املباحات فال أبس هبا قصداً لراحات النفوس؛ إذا كانت جمردة عن 
حمرماً إمجاعاً، فإن كان فيه ما هو كفر أو حلول كان  غريها، وان كان أمراً حمظوراً كالدف والشبابة معاً 

أو احتاد فهو أشد كفراً وزندقة مع ما يف ذلك مما ذكران من التشبه أبحوال النصارى وموافقتهم، وفاعل 
ذلك كله على الوجه املذكور مرتد، جتري عليه أحكامهم من االستتابة وغريها، فإن مل يتب صار ماله فيئاً 

قي السبكي يف مسألة السماع: القائلون من هؤالء أبن السماع قربة يتقرب هبا، إن وقال الت للمسلمني.
أراد مساع القرآن والسنة وحكاايت الصاحلني وحنوها مما له أثر يف القلوب، فصحيح. وإن أراد السماع 
على الصورة املستفىت فيها، فليس بصحيح. ومن قال إنه مباح؛ فحيث مل جيتمع فيه دف وشبابة وال 

رجال ونساء أو من ُيرم النظر إليه على الصورة املنكرة وال كالم فحش وال تغزل حرام وحنو ذلك 
فصحيح هو مباح من جنس املباحات كلها. وأما إذا حصل فيه منكر من النظر إىل صورة حمرمة، أو 

تاب ، وك300مساع ما ال ينبغي، وما أشبه ذلك فليس مبباح بل حرام. ينظر: فتاوى ابن الصالح ص
-316ص  االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد(، و 54-53( و )43-42رسالتان يف السماع ص )

 .54-453، كتاب الكالم على مسألة السماع ص 1٧
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يه حب ـــــــومل يغلب عل ،امان من العو ـــــــتأو ك ،وأمته ،كزوجتهاح  ـــــــمبكان عنده عشق   منو 
ه كان يف حقِّّ   ،ماحملرّ  (2)ى[اهلو ]وإن غلب عليه  .مباًحاه كان يف حقِّّ   (1)[ىاهلو ]وال  ،هـــــــــــــــــــــــــاللّ 
 (3)ما.حمرَّ 

وهو حرام  ؛العوام :الناس يف السماع ثالثة أضرب رمحهما هللا أنّ  (4)ونقل القاضي عن اجلنيد
 (6)؛[أصحابنا والعارفون]حلصول جماهداهتم. ؛وهو مباح هلم (5)؛نفوسهم. والزهاد قاءبل ؛عليهم

 (٧).حلياة قلوهبم ؛هلم حبُّ ستَ ي

                                                           
 

( يف )و(: اهلوا، والصحيح "اهلوى" قال أبو احلسني الرازي : " اهلاء والواو والياء: أصل صحيح يدل  1
ى الّنفس، فمن املعنيني مجيًعا، ألنّه خاٍل من كّل خرٍي، ويهوي على خلو وسقوط. ... وأّما اهلوى: هو 

 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ بصاحبه فيما ال ينبغي. قال اّلّل تعاىل يف وصف نبّيه عليه الّصالة والّسالم: 

 (. 16-6/15، يقال منه هَوْيُت أهوى هًوى." انتهى. انظر: مقاييس اللغة )3النجم: 
 انظر احلاشية السابقة.  ( يف )و(: اهلوا. والصحيح ما ذكران. 2
 .29، والزواجر يف اقرتاف الكبائر ص(2/306إحياء علوم الدين )ينظر: (  3
اجلنيد بن حممد بن اجلنيد النهاوندي البغدادي القواريري اخلزاز. شيخ طريقة  ،( هو أبو القاسم 4

ي السقطي، وغريه. أخذ عنه: جعفر اخللدي، وأبو بكر التصوف. تفقه على أيب ثور، ومسع من السر 
 هـ. 298الشبلي، وعدة. تويف سنة 
(، طبقات الشافعيني 2٧5-2/260(، الطبقات الكربى )٧0-14/66انظر: سري أعالم النبالء )

 (.1٧1-168ص)
 من األمالك والقلوب من التتبع. ينظر: التعرف ملذهب أهل ي( قال اجلنيد: الزهد خلو األيد 5

 .93التصوف ص 
النكت لويل الدين أيب زرعة  ما يف ويوافق"أصحابنا"  . ولعل الصوب: حذف كلمةيف )و(كذا (  6

 .(3/652ت على املختصرات الثالث )الُكردي. انظر: النك
 .28-2٧املرجع السابق، والزواجر عن اقرتاف الكبائر صينظر: (  ٧
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الرقص بدعة ال  :فقال ؟وسئل الشيخ ابن عبد السالم عن استماع االنشاد يف احملبة والرقص
 (1) ةنِّيَّ السلألحوال ك نشاد احملرِّ وأما مساع اال، يتعاطاه إال انقص العقل وال يصلح إال للنساء

وال ُيضر  (2).مة القلبآدب إليه عند الفتور وسنْ بل يُـ  ،ألمور اآلخرة فال أبس به رِّ املذكِّ 
 (4)القلب.ك ما يف ه ُيرِّ فإنّ  ثٌ يخب (3)ى[هوً ]السماع من يف قلبه 

 :وهم أقسام ،السماع خيتلف ابختالف السامعني واملسموع منهم :وقال أيضا

 ،فمن غلب عليه اخلوف -:ابختالف أحواهلم (6)وخيتلف مساعهم (5)؛العارفون ابهلل :أحدها
  (٧).وناللَّ  عليه من احلزن والبكاء وتغريُِّّ  وظهرت آاثره ،فاتر فيه السماع عند ذكر املخوِّ أثّ 

                                                           
 

هي اللطيفة الروحانية، وقد تطلق على الواسطة األحوال السنية: جزء من جزئيات الرقيقة. والرقيقة:  (  1
اللطيفة الرابطة بني الشيئني، كاملدد الواصل من احلق إىل العبد، ويقال هلا: رقيقة النزول، وكالوسيلة اليت 

املقامات الرفيعة، ويقال هلا: رقيقة يتقرب هبا العبد إىل احلق من العلوم واألعمال واألخالق السنية و 
الرجوع، ورقيقة االرتقاء، وقد تطلق الرقائق على عموم الطريقة والسلوك، وكل ما يتلطف به سر العبد، 

 .وتزول به كثافات النفس
واألحوال السنية، وأعالها حمبة هللا اجلامعة لكل فائدة، اجملنبة لكل خصلة قال يف العقد التليد: ... 

 .واتباعه -صلى هللا عليه وسلم-كذلك حمبة رسوله فاسدة، و 
التوقيف ، و 85العقد التليد يف اختصار الدرر النضيد ص، 111و  81التعريفات للجرجاين ص  ينظر:

 . 180و  134على مهات التعاريف ص
 ( ألهنا وسيلة إليه؛ فيأخذ حكمه.  2
 . يف الصفحة السابقة كما تقدملسالم "هوى" وهو الصواب  نص ابن عبد ا ( يف )و(: هوا. ويف 3
 .163كتاب الفتاوى لإلمام العز بن عبد السالم صينظر:  (  4
ينظر:  .هم الذين يعرفون احلق تبارك وتعاىل ابلنعوت والصفات على ما ورد يف الكتاب والسنة(  5

 .35٧معجم اصطالحات الصوفية ص
 ( كذا يف )و(. وىف الفتوى: "أمساعهم". 6
 ( كذا يف )و(. ويف الفتوى: "وتغيـََّر". ٧
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خوف  :والثالث .الثواب فواتِّ خوف  :والثاين .خوف العقاب :أحدها :أضرب واخلوف
وأفضل  ،وهذا من أفضل اخلائفني ؛ابمن األنس والقرب من امللك الوهّ  ظِّّ احلفوات 

وهذا إذا  .ا غلب عليه من آاثر اخلوفإال موال يصدر منه  ،فمثل هذا ال يتصنع ،السامعني
 . ءمن أتثري النشيد والغنا مسع القرآن كان أتثريه أشدُّ 

فإن   ،اتيجِّّ واملر  عاتاملطمِّّ عند ذكر ر فيه السماع فهذا يؤثّ  .من غلب عليه الرجاء :الثاين
فهو  ،للثواب (2)وإن كان (1)،]الراجني[  كان مساعه أفضل مساع  ،ه لألنس والقربؤ كان رجا

 من أتثريه يف الثاين.  ل أشدّ وأتثري السماع يف األوّ  يف الرتبة الثانية،

 :وهو قسمان ،من غلب عليه احلبّ  :الثالث

 واإلفضالنعام ر فيه مساع اإليؤثّ  ،من أحب هللا تعاىل إلنعامه عليه وإحسانه إليه /:أحدمها 
 واإلحسان واإلكرام. 

فهذا يؤثر فيه ذكر شرف الذات  ،وكمال صفاته ،هللا تعاىل لشرف ذاته ه حبّ بلغمن  :الثاين
 وهو أفضل من الذي قبله. اد،األفضال واألجمأتثريه فيه عند ذكر  ويشتدّ  ،وكمال الصفات

 ءالؤ ه وخيتلف ،فهذا أفضل من األقسام الثالثة ،اللجمن غلب عليه التعظيم واإل :الرابع
والسماع من  ،لةهمن األولياء أكثر أتثريا من السماع من اجلفالسماع  ،يف املسموع منه

أتثريا من  األرض والسماء أشدّ  والسماع من ربّ  ،أتثريا من السماع من األولياء األنبياء أشدّ 
 ،يقون وأصحاهبم بسماع املالهي والغناءون والصدِّ وهلذا مل يشتغل النبيُّ  ،السماع من األنبياء

 م. واقتصروا على مساع كالم رهبِّّ 
                                                           

 

 .164( ساقط من )و(. واملثبت من فتاوى العز بن عبد السالم ص  1
 ( أي: رجاؤه 2

 /أ(23٧)و/



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 148 
 

ه جُ فهذا يهيِّّ  ،ته أو زوجتهكمن يعشق سريّ  باح  م (1)[هوى]من يغلب عليه  :القسم اخلامس
 مثل هذا ال أبس به.فسماع  ،ورجاء التالق ،وخوف الفراق ،الشوق السماع ويؤثر فيه أاثرَ 

 ،له من النساء لُّ ومن ال حت (4)درْ مُ الْ  (3)]كهوى[ حمرم   (2)[هوى]من يغلب عليه  :السادس
 .حرامٌ  ،ى إليه احلراموما أدَّ  ؛السماع إىل السعي يف احلرامفهذا يهيجه 

ه فالسماع يف حقِّّ  ،من هذه األقسام الستة شيًئا ييف نفس جدمن قال ال أ :السابع
  (٧).هذا مباحٌ  أنّ  ن الغزايلم عفقد تقدّ  :قلت ( 6).(5)مكروه

 ،بطنوهاأخبيثة  ألغراض ونجزعنويكون فيبمن الفجرة  وقد ُيضر السماع قومٌ  :(8)قال الشيخ
 (10).[…] (9)مساعهم لألسباب املذكورة أبنّ ون احلاضرين ؤ ار وي

                                                           
 

 ( يف )و(: هوا. 1
 ( يف )و(: هوا. 2
 ( يف )و(: كهوا. 3
وطُرَّ َشاربه وملَّا الشابُّ الَّذِّي بلغ ُخُروج حليته، واألمرد:  .املرد )بضم امليم وسكون الراء(: مجع أَْمَرد(  4

. ينظر: الزاهر يف معاين كلمات : إذا سقط ورقها عنهامرداءٌ  أخذ من قول العرب: شجرةٌ . تْبُد حليُته
 (. 14/84(، وهتذيب اللغة )1/155الناس )

( قال يف الفتوى: " ألن الغالب على العامة إاما هو األهواء الفاسدة، فرمبا هاجه السماع على صورة  5
بن فتاوى العز " ينظر:  حمرم فيتعلق هبا ومييل إليها، وال ُيرم عليه ذلك ألان ال نتحقق السبب احملرم...

 . 165-163عبد السالم ص
 .ينظر: املرجع السابق(  6
 (.2/306إحياء علوم الدين )ينظر: ه أحكام السماع. ( تقدم عند ذكر  ٧
 .بن عبد السالم الشيخ عز الدينأي: (  8
 ( أي: يف األقسام الستة اليت ذكرها الشيخ يف الفتوى.  9

  كرر. وهو م ،( يف )و(: ويراؤون 10
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 ةنِّيَّ سَّ الذكر الصفات املوجبة لألحوال  إال عندصل السماع احملمود ه ال ُيُ واعلم أنّ  :قال 
 (2) (1)والصفات املرضية.

 .ةحتسني الصوت بقراء  القرآن مستحبّ  :الفرع الرابع

  (4)ا مكروهة.أهنّ  :وعنه (3) .ه ال أبس بهأنّ  :فعن الشافعي ،ابألحلان قراءتهوأما 

فإن مل ُيصل فيه  ؛ومنهم من محلها على حالني (5).ال يكره مطلقا :منهم من قالف :واختلفوا
وإن حصل فيه  ،يستحبُّ  :بل قال البندنيجي والفوراين والغزايل .متطيط وال تغيري مل يكره

 (6) .متطيط

 ،ة واوٌ مّ ضد من ال تولَّ مساع احلركات حىّت إب املعىنبس توالْ  ،فظ خفي اللَّ حىّت  أفرط يف املدِّ  فإن
 أو مدَّ  ،أو قصر ممدودا ،و أدغم يف غري موضع اإلدغامأ ،ءٌ ومن الكسرة اي ،فٌ ومن الفتحة ألِّ 

 :فيه وجهان ؟وهل ُيرم أو يكره (٧)فهذا ليس مباح. ،مقصورا

                                                           
 

 .166-165ابن عبد السالم ص العز كتاب الفتاوى لإلمامينظر:  (  1
لَّه )أي: (  2 لعل هذا من ضمن ما اشرتط على السماع املباح. قال النووي: وكذلك من نسب حِّ

السماع( إىل بعض مشايخ الزهد والتصوف فقد أخطأ، فإهنم إاما يبيحون ذلك بشروط غري موجودة يف 
 .54هذا السماع. ينظر: كتاب رسالتان يف السماع ص 

 (. 11/22٧(، والروضة )13/15ية الربيع بن سليمان اجليزي. انظر: العزيز )( وهو روا 3
 (.10/219(.وهو املذهب. انظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )6/22٧( األم ) 4
(، وروضة الطالبني 13/15( منهم: أبو الَفرَج السرخسي يف أماليه. انظر: العزيز شرح الوجيز ) 5
(8/205.) 
 (.1/2٧9إحياء علوم الدين )، و (14/31٧حبر املذهب ) ينظر: . مفرط( أي: متطيط غري 6
 (.14/316( ينظر: حبر املذهب ) ٧
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حه وصحّ  (1).يفسق به القارئ وأيمث به املستمع ،ه حرامأنّ  املاوردي أوردهوهو ما  :أحدمها 
  (2).النووي

  (3)أنه يكره. واقتصر عليه الرافعي :واثنيهما

واجللوس  ،الصوت نِّ سَ وطلب القراءة من حَ  رها، والبكاء عندها،وتدبُّ ترتيل القراءة  ستحبّ ويُ 
 ،دارهتاوال إب ،وال ابجتماع اجلماعة يف القراءة ،روال أبس بتكرير اآلية للتدبُّ  .القراءة قيف حل
 (4).أخرى قطعةً  والبعضُ  قرأ بعض اجلماعة قطعةً أن ي :وهي

 .على الرجال حرام  وافرتاشه  س احلريربل أنتقدم يف ابب صالة اخلوف والعيد  :اخلامس
 (5)ون.حُ منهما مرجِّّ  ح كل  رجّ  :وجهان ،افرتاش النساء لهن يف جواز أو 

وما حرم من ذلك هل هو   .على الرجال ابلذهب حرامٌ  مَ أن التختُّ  :النص ،ويف ابب الزكاة
 (6)ه صغرية.هما أنّ كبرية أو صغرية. فيه وجهان أصحُّ 

                                                           
 

 (. 1٧/198احلاوي الكبري )ينظر: (  1
  .(10/219حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )، و (8/205روضة الطلبني ). ينظر: الصحيح ( وهو 2
 (.13/15العزيز )ينظر: (  3
 .58 (، التبيان يف آداب محلة القرآن ص8/205( انظر: روضة الطالبني ) 4
( انظر: خمطوط اجلواهر البحرية نسخة املكتبة السليمانية إسطنبول، تركيا )اجمللد الثاين: اللوحة  5

 /أ(.٧0/ب و69
 /ب(. 2/189) )ط(:( ينظر:  6
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ضبطها عبارات  دة من ال مروءة له غري مقبولة، ويفافشه (2).املروء  :(1)امس اخل]الوصف 
 عند الناس. هاشيني الأن يصون نفسه عن األدانس و  ؛املروءة :ّولمتقاربة. األ

 (3)يسري سري أمثاله يف زمانه ومكانه.أن  ؛أن املروءة :واثنيها

 (4)ك.ضحِّ سخر منه ويُ ز عما يُ ه التحرّ أنّ  :واثلثها

 .وهي ختتلف ابختالف الناس

هبا  دهوترد ،والقلنسوة ءالقباولبس الفقيه  ،والبول فيه ،األكل يف الطريق :مما خيل ابملروءةف
 معمبو  (5)مالنيولبس التاجر ثوب اجل ،مل جتري عادة الفقهاء بلبس ذلك فيه اليتيف البلد 

. ومنه املشي ك الناسَ ضحِّ سواق ليُ يطوف هبا يف األ ،الثمينةَ  (6)ةَ لَ غْ البَـ ه وبِّ وركُ  ،سهمال وتطلاجل
ذا لو اقتصر كو  ،ا ال يليق به ذلكن ممّ اكإذا   /،ما عدا العورة من رأسه وجسدهمكشوف 
والشرب  ،وكذا األكل يف السوق ،الرجلني يف اجملالس من غري مرض وكذا مدّ  ،على كشفه

                                                           
 

 .(٧/34٧يف الوسيط ) إليه الغزايليف )و(: الثاين، على حسب ما يطول النظر فيه كما أشار (  1
 واملثبت موافق لتنسيق كالم املؤلف.

املصباح ، و (325( املروءة لغة: مصدر من: َمُرَؤ مَيُْرُؤ ُمُروَءًة فـَُهَو َمرِّيٌء. انظر: أدب الدنيا والدين )ص 2
 (. 446/ 8املنري يف غريب الشرح الكبري )

 (.1/196الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول ) :كتابالتعريفني يف   ( ذكر 3
وزاد عليه. قال:" وأحسن  الثاين( وذكر الشيخ مشس الدين الشربين هذه التعريفات الثالث، واختار  4

ر: ما قيل يف تفسريها أهنا ختلُّق لِّْلمرء خبلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه." انظ
 (.4/5٧5مغىن احملتاج يف معرفة معىن ألفاظ املنهاج )

(، ومعجم منت اللغة 35/499وهو أصحاب اجلمال. ينظر: اتج العروس ) .اجلمالون: مجع مجّال(  5
(4/3٧3.) 
 (. 1/3٧(، وخمتار الصحاح )4/1636( أنثي البغل الذي يركب. ينظر: الصحاح اتج اللغة ) 6

 /ب(23٧)و/
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ة أو شربه لشدّ  ،سوقيا وجرت عادة أهل سوقه بهإال أن يكون  ،األسواق (1)[تايا]سقمن 
ومنه أن  ،يف اخللوة جرىأو ُيكي هلم ما  ،اريته بني الناسجل زوجته أو قبِّّ ومنه أن يُ  ،شٍ طَ عَ 
 ،عاملنيسن العشرة مع األهل واجلريان والن حعومنه أن خيرج  ،حكةضر احلكاايت املثِّ كْ يُ 
 ،ذل الرجل املعترب إبسقاء املاء ومحلهتبومنه أن ي  ،ى فيهصال يستق الذي ريضايق يف اليسيو 

 واقتداءٍ  ،إن كان عن استكانةف .حافيا وكذا املشيُ  (2)،نَّةوضِّ  حِّّ لشُ ومحل الطعام إىل منزله 
ويلبس ما  ،دقدح يف مروءته. وكذا لو كان أيكل حيث جيمل يَ  ،فللتكلُّ  التاركنيابلسلف 

ناسب أحواله يف األعمال بتعرف هذا ويُ  ،العاديةفات التكلُّ عن  لله وبراءتهعلت ؛جيد
. ومنه اإلكثار من املباحات بسةواللُّ  فيه الزيّ ر يؤثّ وقد  ،ايل الصدق، وظهور خمواألخالق

 (3).كما مرَّ   ،ءالغناو  ،والرقص ،واحلمام ،عب ابلشطرنجكمداومته اللّ   ،املانعة من املهمات

 ال أخلَّ إو  ،ابملروءة لَّ  خيِّ ومل ينكروه منه ملأهل البلد  إن اعتادهاف ؛عند احلاجة املسألةوأما 
ر الكذب يف كثِّ  أن يُ إاّل  ،مبروءهتم لَّ األبواب إذا مل خيِّ  على الِّ ؤَّ والسُ  افِّ قبل شهادة الطوّ تف .هبا

ويظهر أن جييء يف  .فيفسق ،له أخذه خذ ما ال ُيلّ أيأو  ،احلاجة وهو غري حمتاج ىدعو 
  (4).الدنيئةسمع شهادة أصحاب احلرف ت ه الإىل أنّ  الذاهبُ  وجهُ ال فِّ الطواّ 

                                                           
 

يف روضة  ( يف )و(: "سقات" وأظنها حتريف من قبل الناسخ، والصحيح "سقاايت" ملا ذكره النووي 1
احملكم واحمليط األعظم (. و"سقاايت" مجع سقاية. والسقاية: إانٌء ُيشرب فِّيهِّ. انظر: 8/209الطالبني )

 .(14/392لسان العرب )(، و 6/488)
نَّة: مصدر  2  ينظر: : وهو البخل. يقال ضّن مباله إذا خبل به. وضنانةً  وضنةً  ، يضّن ضناً نَّ ض( الضِّ

 (.6/50هتذيب اللغة )
 .(210و 8/209(، وروضة الطالبني )22و  13/21العزيز )ينظر: و (  3
 (.8/210( للداللة على خسته. ينظر: روضة الطالبني ) 4
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 :قلنا (1)من يكون أكثر عمره يسأل ويشكوا احلاجة. شهادةُ  ردّ تينبغي أن  :وقال ابن الصباغ
 هذا املشهور يف املروءة. (3).وأحلق القاضي به نتف األنف حبضرة الناس (2).حيةومنه نتف اللّ 

  :املروءة ثالثة أضرب :فيها طريقا آخر فقال املاورديوسلك 

ح من بُ وترك ما قَـ  ،واملضحك ،يؤذمن الكالم امل فَ جمانبة ما سخُ  ؛ضرب شرط يف العدالة
وكذا نتف  ،قمفسِّّ  ذلكفارتكاب  .ملعرفته أو أدائهح ستقبَ أو يُ  ،و بههُ الذي يلْ  الضحك

 اهبا ملا فيه من تغيري خلق هللا.اللحية، وخض

 ال ابملال والطعام واملساعدة ابلنفس واجلاه. فضوهو اإل ضرب ليس شرطا فيهاو 

 . وصنائع   عادات   :فيه وهو قسمان ضرب خمتلفو 

فال  .فهوتصرّ  ،ومأكله ،لبسهميف  (5)لةذْ دون أهل البِّ  (4)دي أبهل الصيانةأن يقتَ  فالعادات
سراويله يف موضع يلبسون فيه  عنز وال يُ  ثياهبم.س فيه أهل الصيانة يف بلد يلبَ  يتعرَّى

 ،أهل الصيانة فيه جيايف فإن مل  .طون فيه رؤوسهمغوال يكشف رأسه يف موضع يُ  .مهتويالسرا
  .ذلك كان عفوا

                                                           
 

 .463الشامل ص ينظر: (  1
 .(19/110(، وكفاية النبيه )10/313(، والنجم الوهاج )1٧/151احلاوي الكبري ) ( ينظر: 2
 (.10/313( مل أجده يف التعليقة وال يف فتاوى القاضي. ونقله كمال الدين يف النجم الوهاج ) 3
 (.2/3٧4ينظر: النظم املستعذب ) .الذين يصانون عن التنكيل والتأديب ابلتعزيز(  4
العني ثياب : ما يـُْلَبس يف املهنة والعمل، وقيل ما ال يصان من الثياب. انظر: ( البِّْذلة من ال 5
 (.28/٧1واتج العروس ) (،1/31وختار الصحاح ) ،(8/18٧)
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وال  ،هغِّ ضْ رج عن العرف يف مُ خيوال  يف مشيه،وال  ،قوارع الطريق علىال أيكل ف ؛وأما املأكل
 .رة أكلهثيعاين بك

اه فيه أهل الصيانة يتجافاع مأكوله ومشروبه ومحله بنفسه يف بلد ابتير شافال يب ؛وأما التصرف
 .اعتبار هذا الضرب يف العدالة أربعة أوجه ويف .نصوُّ توترك  ةا فيه بذلمم ،نظائر هذا إىل

 :. واثنيها(1)والصحابة وما يقاربه ألنه نقل عن النيب صلي هللا عليه وسلم ؛عتربيال  :أحدها
وإن قدح يف عدالته يره مل صغعلى ذلك من  نشأكان ن  أ :يعترب وإن مل يفسق به. واثلثها

 ،املاء الراكد ويفقائما إن اختصت ابلدين كالبول  :استحدثه يف كربه قدح فيها. ورابعها
قدح  تقدحت. وإن اختصت ابلدنيا مل  ؛الناس ئوالتحدث مبساو  ،العورة يف اخللوة فِّ وكشْ 

 الدين مشروعةٌ  مروءة ألنّ  ؛واملشي حافيا ،وكشف الرأس بني الناس ،الطريقكاألكل يف 
 .ستحسنةٌ ومروءة الدنيا مُ 

                                                           
 

( منه: احلديث: عن سويد بن قيس قال : جلبت أان وخمرمة العبدي ، بزا من هجر ، أو البحرين ،  1
، يه وآله وسلم فاشرتى منا سراويل، وقباء، ووزّان يزن ابألجرةلفلما كنا مبىن أاتان رسول هللا صلى هللا ع

 (5/225) فدفع إليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الثمن فقال : " زن وأرجح ". رواه أبو داود
، ورقمه: يف البيوع ٧/284يف البيوع، والنسائي  1305يف البيوع، والرتمذي ورقمه:  3336ورقمه: 
ُ َعَلْيهِّ  -الرتمذي حسن صحيح. ومنه: قِّيَل لَِّعائَِّشَة: َما َكاَن َيْصَنُع َرُسوُل هللا . وقال 4592 َصلَّى اّللَّ
ُف نعله وخييط ثـَْوبه َويعمل يفِّ بَيته َكَما يْعمل أحدُكم يفِّ  -َوَسلَّمَ   يفِّ منزِّلِّهِّ إذا خال؟ قالت: كان خيصِّ

نصار. وقال العراقي يف كتابه "املغن عن محل األسفار يف ابقي مسند األ 24228بَيته. رواه أمحد ورقمه 
يح. َوَرَواُه أَبُو الشَّيخ 841يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار" ص  : َورَِّجاله رجال الصَّحِّ

 بَِّلفظ: ويرقع الثَّوب اهـ. وللبخاري من حديث عائشة: كان يكون يف مهنة أهله، انظر: صحيح البخاري
  .6039ورقمه ابب كيف يكون الرجل يف أهله، يف  (،8/14)
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اس أو  والكنّ  (1)اماحلجّ  يف حقّ  األجناس ةباشر كمين  فإن كانت يف الدِّ  :الصناعاتوأما 
 (3)]يدنِّّس[وما  ،ةاكحليوا (2)يجسكالنَّ يا  نْ أو يف الدُّ  ،امم يف احلمّ كمشاهدة العورات كالقيِّّ 

في  قدحها يف عدالته الطهارة والصالة ف علىفإن حافظ  (5).اكوالسمّ  (4)ابكالقصّ /تهئحرا
قدح  وإن اسرتذلت يف الدنيا مل ت ،ين قدحتيف الدّ ا إن اسرتذلت أهنّ  :اثلثها  (6) ثالثة أوجه.

 انتهى (٧) .كاحلياكة

م بل ه ليس مبحرّ به ألنّ  ردّ يف موضع ال تُ  :حية فقاليف نتف اللّ  واضطرب كالم الروايين 
أن والده  :وذكره يف موضع آخر وقال (8).به ألنه يقدح يف املروءة يردّ  :مكروه. وقال يف آخر

 (9).ّولح األصحَّ 

                                                           
 

 .(94-5/1893صحاح )، ال(4/99هتذيب اللغة )( حّجام: من يتعاطى مهنة احلِّجامة. انظر:  1
ُجُه ويـَْنُسُجُه َنْسجاً النسيج: الناسج أي: الناتج. من (  2 الذي َيْشَتغُِّل يفِّ َمَعامِّلِّ  .َنَسَج الثوَب يـَْنسِّ

َياَكةِّ األَثـَْوابِّ  َها.  حِّ  .(1/344(، الصحاح )٧/134ينظر: هتذيب اللغة )َوَنْسجِّ
 ( كذا يف احلاوي، ويف )و( بياض وفوقها كلمة غري واضحة.  3
زّار، اجل : من القصب: وهو القطع. يقال قصد الشاة أي: قطعها عضوا عضوا. القصاب:قّصابال(  4
ل النجاسة اليت يباشراهنا مع تعذر االحرتاز إاما كره احلجام والقصاب ألج لّحام، الذي يبيع الّلحم.وال

 .(2/394والنهاية يف غريب احلديث واألثر )، (1/203(، والصحاح )8/294ينظر: هتذيب اللغة )
السماك: من مسك الشيء أي: ارتفع. ومسك هللا السماء أي: رفعها.  مسك البيت: أي سقفه. (  5

 (.4/1492(، والصحاح )10/50هتذيب اللغة )ينظر: ابئع السمك. والسماك: أي السقاف. وقيل: 
والوجُه الثّاين:  َقدٌح. ذالسرت رضا هبا مع االال ه يقدح فيها، ألنّ أحدها: أنّ قال املاوردي: (  6
 .منها بّدا. وألهّنا مسَتباحة شرًعا اسُ ال يقَدح يف العدالة ألنّه ال جيد النّ  هأنّ 
 (.154-1٧/150احلاوي الكبري )ينظر: (  ٧
 (. 14/2٧5حبر املذهب )ينظر: (  8
 (.10/313ينظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج ) هذا االضطراب يف حبر املذهب. قف على( مل أ 9

 /أ(238)و/
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، والقاصد ،امواحلجَّ  ،اسوالكنَّ  (1)غابَّ كالدَّ   ةئينِّ شهادات أرابب احلرف الدَّ ولقبول 
 اك أوجه. والسمّ  ،سرَ واحلَ  ،ابوالقصّ  (4)،كافواإلسْ  ،امم احلمَّ وقيِّّ  (3)،خوالسالّ  (2)افوالكشَّ 

النجاسات  امرِّ أن شهادة خم :(6)[هالثاث] (5)ا تقبل.أهنّ  :هاوأصحّ  .لال تقب :أحدها
ال مّ من ال خيامرها كالعُ و  (٧)]...[.ال تقبل  ،غوالدابّ  ،المّ واجل ،لكالزابّ   ،والقاذورات

 (8).قبلت واحلارس

ل كالزابّ   األجناسأن الدانءة إن كانت يف الدين كمباشرة  املاورديما تقدم من كالم  :ورابعها
 اك قبلت.مل تقبل وإن كانت يف الدنيا كالسمّ  نم واملزيِّّ ام أو ملشاهدة العورات كالقيِّّ واحلجّ 

                                                           
 

ٌغ  1 (، 8/94هتذيب اللغة )ويعاجلها. انظر:  اجللود : من يدبغها الداّبغ. يدبغ دِّابغا دبغمن (  َدابَّ
 .(4/1318والصحاح )

َها َوهِّي عائٌِّذ قد َوضعْت َحدِّيثا( الكِّشاُف: َأْن ُُيَمل  2 . ينظر: هتذيب اللغة على الّناقةِّ بعد نَِّتاجِّ
 (.4/1421(، والصحاح )10/18)
(، ٧/٧9ينظر: هتذيب اللغة ). جلدها عنها :  أي كشط ونزعالشاة ( ساّلخ )اسم( من سلخ 3

  (.1/423الصحاح )
َها. واإلسكاُف: مصدرُه سكف: قَاَل اللَّْيث: اأُلسُكفَُّة: السكاف: من (  4 َعتَـَبُة اْلَباب الَّيتِّ يوطأُ َعَليـْ

َكافُة، َواَل فِّعَل َلُه، َوُهَو اأَلْسَكُف. : واإلسكاُف عِّْند اْلَعَرب: كلُّ صانٍع غريِّ َمن ابن األعرايب قَالَ  السِّّ
 .(4/13٧5(، والصحاح )10/4٧ينظر: هتذيب اللغة )مصلح األحذية. . وقيل: يْعمل اخلِّفافَ 

 (.13/22(، والعزيز )8/263( انظر: التهذيب ) 5
 ( يف )و(: اثنيها  6
  وهو مكرر. .يف )و(: شهادة(  ٧
 .(13/22العزيز: )ينظر: (   8



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 157 
 

نظر يف  وي ، املاليسرييف ل وحنوه تقب ،واترك املروءة ،لالّ والدّ  ،المّ أن شهادة اجل :وخامسها 
صب قبلت غالكوإن كان مما ال يقصد به   ،قبلي. فإن كان ما يقصد ابإلشهاد مل هري كث

 (1).شهادهتم فيه

 ردّ ا غريه تُ فأمّ  .ن من صنعة آابئهكا  أبن مبن يليق هذه احلرف،احلالت  الغزايلّ  صَ وخصَّ  
 (2)شهادته.

س نْ ابلكَ  شتغالإذا ا ،(3)كاف[س]اإلو ابالقصَّ  :وقضيته أن يقال ،وهذا حسن :قال الرافعي
 (4)بطلت مروءهتما خبالف العكس.

ُيرز بِّشعر اخلنزير مل تقبل شهادته يف األصح إن كان  :وفصل القاضي يف اإلسكاف فقال
  (6).قبلت شهادته يف األصح (5)فِّ يْ ابللِّّ فإنه يدخله يف قسمه. وإن كان ُيرز بشعر الزرافة أو 

واستحسنه  وبه قال القفال :أحدمها ؛فيه وجهان ؟الدنيئةاحلرف احلائك من أصحاب وهل 

                                                           
 

 .(19/118ينظر: كفية النبيه )(  1
 (.٧/353(، والوسيط )248الوجيز )ص ينظر: (  2
  ( كذا يف العزيز،  ويف )و( "اإلكاف". 3
: مل يتعرض اجلمهور هلذا القيد، وينبغي أن ال يقيد بصنعة (. وقال النووي13/22)العزيز ينظر: (  4

 (.8/210آابئه، بل ينظر هل يليق به هو أم ال. انظر: روضة الطالبني )
يب (، هتذ3/212املخصص )( اللِّّيُف: الكألُ اليابس. واللِّّيُف : قِّْشُر النَّخل الذي جُياور السََّعف.  5

 .(4/1429صحاح )، ال(15/2٧4اللغة )
 .(10/311(، والنجم الوهاج )19/118ينظر: كفاية النبيه )(  6
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ابحلائك، والصحيح  (2)غئباغ والصاصوأحلق بعضهم ال .نعم :واثنيهما (1)كاخلياط.ال،   ؛اإلمام
  (3)وإن حترزا منه قبلت. ،بسببه ماالكذب ردت شهادهت ااملشهور أهنا إن اعتاد

إن كان ينظر إىل العورات مل تقبل  (5)ةِّ الَ بَ جيلس على القُ  الذيأن احلاكي  (4):الداركيِّّ وعن 
 (6)ز عنه قبلت.وإن حترَّ  ،ه إن اعتاد ذلكشهادتُ 

 ئجلتويينقطع عن مكاسبه  يالذ ووه ،أبهل البيت ال تقبل شهادته قانعوال :قال القاضي
أن ال تقبل  قتضيي عىنوهذا امل ،تهءرو م لسقوط ؛عن قوسهم ويرمي ،يؤاكلهمإىل أهل بيت 

 (٧)شهادته لغريهم أيضا.

                                                           
 

 (.19/11٧(، وكفاية النبيه )19/8( ينظر: هناية املطلب ) 1
( الصائغ: السباك، الذي يسبك أو يذيب الذهب أو الفضة. صائغ الذهب والفضة: يسبكهما  2

إاما أصبح الصائغ من أصحاب احلرف الدنيئة ملا يدخل صنعته من  ليصنع منهما متاثيل واماذج  وحليا.
يف الغش، ورمبا صاغ من ذهب والفضة أواين وحلي للرجال وهو حرام عليهم، ولكثرة الوعد والكذب 

 (.2/395(، النهاية يف غريب احلديث واألثر )3/436ينظر: املخصص ) إجناز ما يستعمل عنده.
 (.8/210(، وروضة الطالبني )13/22انظر: العزيز )هو الصحيح. (  3
مهو (  4 عبد العزيز بن عبد هللا بن حممَّد بن عبد الَعزِّيز الداركي، نسبة إىل دارك قـَْريَة من  ،أَبُو القاسِّ

وتفّقه على أيب إسحاق  ،َأْصبَـَهان. وقد روى عن جده ألمه احلسن بن حممَّد الداركي وغريهعمل 
، وهو ابن نيف ه3٧5سنة  املروزي، وعليه تفّقه أبو حامد اإلسفراين وعامة شيوخ بغداد. َوتويف

 وسبعني سنة. 
طبقات و (، 333-3/330الطبقات الكربى )، و (264-2/263انظر: هتذيب األمساء واللغات )

 (.320-318الشافعيني )ص 
ْنُه. َويـَُقال جلس فاَلن قبالَة فاَلن جتاهه 5 (، احملكم 5/16٧عني ). ال( القبالة من الطَّرِّيق َما استقبلك مِّ

 (.6/429واحمليط األعظم )
 ( مل أقف على شيء من مؤلفاته، ومل أقف على من نقل عنه. 6
 (10/320ينظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج )ملروءة. املعىن األول: للتهمة. والثاين: لسقوط ا(  ٧
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وهل  .ها يف الشاهد سأل عنهال وجودَ هِّ فإن جَ  ،همواعلم أن احلاكم يعمل يف املروءة بعل
 (1)فيه وجهان. ؟من ثبوهتا بشاهدين بدَّ فيها إخبار واحد أم ال يكفي

 فرع 

 (3)بصفات العدالة. متصفالتبذير وهو سفهه إذا كان  (2)تقبل شهاد  السفيه

فال  ؛فال تقبل شهادة العدل يف كل موضع .االنفكاك عن التهمة (4)]السادس :الوصف 
 :أبسباب ة والتهمةبالريتقبل مع 

 .عنه رِّ ض  ع ف  أو د   نفع الشاهدِّ  رَّ جأن يتضمن الشهاد   :ّولاألالسبب 

يف حال  ضيةعبه جرح مورثه الذي ليس بينه وبينه كما لو شهد على انسان أنّ   :ر  فاجل  

                                                           
 

فقال: " أحدمها: ال تثبت عنده إال بشهادٍة، كالعدالةِّ يف الدِّينِّ، وال تثبُت إال  املاورديمها ر ( ذك 1
: أهّنا خرٌب تثبُت بقول من يُوَثُق به وإن كان واحًدا، ألّن العدالة يف الدِّينِّ  بشاهَدْي عدل... والوجُه الثّاينِّ

 (.1٧/156ابعِّثٌَة عليَها. فقوي اخلرب هبا فأقنع. " ينظر: احلاوي )
َفه: َأصله اخلِّّفة والنّـَزق  ( 2 ، الضعيف التمييز ،القليل العقل :فالسفيه .َسفَِّه الرجُل، َأي َجهِّلَ يقال: السِّّ

 (.1/153(، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )2/849اجلاهل.  ينظر: مجهرة اللغة )
كالم القمويل ما نصه: " ... ولعل هذا يف   وردّ ( قال كمال الدين أبو البقاء يف النجم الوهاج بعد ما أ 3

 وذاك يف احملجور عليه".   ،غري احملجور عليه
 يف )و(: الثالث، على ما تقدم يف املروءة. واملثبت موافق للسياق. (  4
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 (3)للشاهد. (2)جب الديةتإىل النفس ف ىه قبل اندمال اجلراحة اليت قد سر مورثّ  (1)[ةاحي]

العرتاض عليه يف ماله ومنعه من امع بقاء اجلراحة  اجملروح ةورثل وأيضا فإنّ  :املاورديقال 
وكما ال جيوز شهادهتم له بعد  .اعرتاضهم عليه بعد املوتف يف الزائد على الثلث كالتصرُّ 

كان اجلرح مما ال يسري إىل ، لو  هذاوعلى  :وما يقام مقامه. قال ،موته فكذا يف مرضه
 (4).تقبل ّولوعلى التعليل األ ،النفس مل تقبل شهادته له

بعد  رّدها هلم امّ عرتاض عليه يف حياته يف الثلث، وإلورثته اال ع أنَّ نِّ مُ  :وفيه نظر من وجهني
لتحق ابملرض. تال /هذه اجلراحة الشهادة ألنّ  لكنه ال يقتضي ردَّ  ؛مناهسلّ  :موته. واثنيهما

 ثه مطلقا.قتضى منع شهادة الوارث ملورِّ الما ذكره  ولو صحّ 

قبلت شهادة وارثه  ته،يستغرق دي صفولو كان على اجملروح و  (5)صاحب املرشدقال 

                                                           
 

 ( يف )و( :حيوة 1
(، 1/196. ينظر: حلية الفقهاء )مسيت عقال ألهنا تعقل الدماء عن أن تسفك ،عقلالي أ :( الدية 2

 (.1/159وهتذيب اللغة )
: " أن اجلرح سبُب املوتِّ الناقل (. وسبب التهمة؛ قال الرافعي8/211( ينظر: روضة الطالبني ) 3

، فإذا شهد ابجلرح، فشهادته ابلسبب الناقل للحق". العزيز )  (.13/24للحقِّّ
 (13/83احلاوي الكبري )ينظر: (  4
املزين أليب احلسن، علي بن احلسن القاضي اجلوري، أحد األئمة أصحاب  املرشد يف شرح خمتصر(  5

الوجوه، لقي أاب بكر النيسابوري وحدث عنه، أكثر عنه الرافعي و علي بن عبد الكايف السبكي والد اتج 
 الدين السبكي. ومن تصانيفه: املوجز يف الفقه. قال اإلسنوي: مل يؤخر وفاته.

(، طبقات 3/45٧(، طبقات الشافعية الكربى )14-2/613الصالح ) ينظر: طبقات الشافعية البن
  (.1/169الشافعية لإلسنوي )

 /ب(238)و/
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 (1).ين ال مينع املرياث على الصحيحالدّ  ألنّ  ؛وفيه نظر .التهمة ابجلراحة النتفاء

شهادته إال  تقبل ءِّ والربْ فإن كان بعد االندمال  ،ولو شهد ملورثه اجملروح أو املريض مبال آخر
 إسحاق أيبوهو قول  ،قبلتال  :أحدمها :هما فوجهانقبلوإن كان  .أن يكون أصال أو فرعا

أن  :الصحيح علىوُيتمل أن أاب إسحاق فرعه  (3)وابن الصباغ. (2)وصححه أبو علي الطربي
ه ال أنّ  وزعم الغزايل (4)تقبل.ا أهنّ  :هماوأصحّ  .ه أطلقهوُيتمل أنّ  ءا،ت للمورث ابتداالدية تثب

 (5)خالف فيه.

ب أو مكاتَ  هبِّ و ملكاتَ أ ،ين أو عنييف التجارة بدَ ون له املأذلعبده  (6)[دشهادة السيِّّ ]ومنه  
له مبال بعد   (٧)[رعسامل ، وغرميت لهامليِّّ  ميوشهادة غر ]، أو جراحةأصله أو فرعه مبال 

                                                           
 

 مل أقف عليه.(  1
صاحب اإلفصاح. كان أحد شيوخ الشافعية  احلسني بن القاسم الشافعي ،( هو أبو علي الطربي 2

ببغداد له وجوه مشهور يف املذهب. درس على أيب علي بن أيب هريرة، وجلس جملس شيخه بعد وفاته. 
وغريه. له مؤلفات كثرية منها: كتاب يف أصول الفقه، وكتاب يف  أخذ عنه الفقهاء، ونقل عنه الرافعي

 هـ.350أول كتاب ُصنِّّف يف اخلالف، و اإليضاح، والعدة. تُويف يف بغداد سن اجلدل، واحملرر، وهو
طبقات و (، 56-2/55طبقات الشافعية لإلسنوي )و (، 281-3/280انظر: الطبقات الكربى )

 (.8/211الشافعيني )
 الشامل.مل أقف عليه يف (  3
 (. 8/211(، وروضة الطالبني )13/24انظر: العزيز )هو األصح. (  4
 (.٧/354( ينظر: الوسيط:) 5
 ( يف )و( : "شهادة العبد لعبده..." وقد يكون تصحيف من الناسخ. 6
 ( يف )و(: " وشهادة غرما امليت  له، وغرما املعسر " قد يكون من تصحيف الناسخ وهللا أعلم. ٧
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 (1)قبلتال  اأهن :والروايين املاورديأظهرمها عند  :شهادته له قبل احلجر وجهان ويف ،احلجر
  (2).قبلت اأهن :ع به مجاعةوأصحهما وقط

 (3).قطًعاوأما شهادته لغرميه املوسر فتقبل 

ملن هو حتت  والقيم يلشهادة الو و  ،براءاإل أو ألداءاب عنه لمضمونلالضامن ومنه شهادة 
 (4)ن فيه.افما ال يتصر  خالفَ تصرفان فيه، يتهما فيما يوال

قبل تأنه ال  :فيه وجه .لنفسه واليةً  تثبِّ ألنه يُ  ؛وكيل فيهل فيما هو للموكِّ ومنه شهادة الوكيل 
 .كذا قالوه هنا  (5).شهادته له مطلقا

وكذا بعده إن كان  ،ةٍ مقبول له فيه قبل العزل غريُ يف ابب الوكالة أن شهادته فيما وكَّ  وقد مرّ 
ه إن كان نقل عن العراقيني أنّ  اإلمام وأنّ  (6)قبلت. ،انتصبوإن مل يكن  ،انتصب خماصما

ه إن مل وهو أنّ  ،عكسه راوزةاملقياس  :وقال :فوجهان ؛وإن مل يكن خاصم ،تقبلال  ؛خاصم

                                                           
 

ظر: (. وهو الصحيح عند الشيخني. ان14/284(، حبر املذهب )1٧/160( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 (.8/211(، وروضة الطالبني )13/24العزيز )

  .ينظر: املرجع السابق .( منهم أبو حامد اإلسفرايين 2
: " ألنه ال يتعني حقه املعيطي(. قال 8/211(، وروضة الطالبني )1٧/160( ينظر: احلاوي الكبري ) 3

 (.20/233فيما شهد به" اجملموع )
 (.8/211(، وروضة الطالبني )13/24( ينظر: العزيز ) 4
: " ويف جواز شهادته له يف غري ما هو وكيٌل فيه وجهان: أحدمها: جيوز، لعدم تصرّفه املاوردي( قال  5

الويلِّّ للُموىّل عليه، والوجه الثّاين: ال جيوز، ألنّه قد صار ابلّنيابة عن ذي احلّق متهوًما ومنها شهادة  فيه.
(. قلت: الظاهر أن املؤلف رمحه هللا 160-1٧/159ألنّه قد قام مقامه يف الّنيابة عنه." احلاوي الكبري )

 بن الوجه الثاين منه.
 (.5/244/ب. وهو املشهور. ينظر: العزيز )4/1٧5ينظر: )ط(: (  6



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 163 
 

 هتمةً  رُّ وهذا إذا جرى األمر على تواصل جيُ  :قال .وإن خاصم فوجهان ،يكن خاصم قبلت
 (2)ابلقبول.قطع ال :(1)[هُ وجَ ]األ ،طويلٌ ل فصل ٌ لَّ أما إذا خت ،يف شهادته

 (3)[قالإن ] :وقال الرافعي كذا أطلقوه.. فيه ومنه شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكٌ 
 وفيه نظر.  (4).صف قبلتوإن شهد له ابلنّ  ، تقبلمل بينناالعبد هذه الدار أو 

فإن مل يكن فيه  .منه ىوال للمشرتَ  ،وال تقبل شهادة الشريك لشريكه مع النصف املشفوع
 (6)قبلت. ،مث شهد ،أو عفا عنهان كان ال ينقسم أب (5)شفعة

. ومنه ا لألجنيبِّّ وتقبل شهادته أهنَّ  ،أجنيب   (٧)ع إذا انزعه يف الوديعةِّ ع للمودِّ ودَ ُـ ومنه شهادة امل

                                                           
 

 (.٧/52)املطلب  هنايةاملثبت من و . هو خطأ( يف )و(: "اال" و  1
 .(3/551(، وروضة الطالبني )45-5/244، والعزيز )(٧/52هناية املطلب )ينظر: (  2
( يف )و(: "إن كان..." وأحسبه خطأ من الناسخ ألنه لو صح التعبري لكانت العبارة الصحيحة: "إن   3

 وهللا أعلم. (.٧/404التهذيب )وهو موافق  كانت هذه.." والصواب ما أثبته
 .(8/211الطالبني ) يف روضة (. وبه قال النووي13/24العزيز )ر: هو املذهب. ينظ(  4
(، والقاموس 166( الشفعة يف اللغة: ضد الوتر وهو ضم الشيء إىل الشيء. خمتار الصحاح )ص 5

(،  واصطالحا: هي حق متلك قهري يثبت للشريك القدمي على احلادث فيما ملك ٧33احمليط )ص
(، وحتفة 1/282، وفتح الوهاج بشرح منهج الطالب )12٧بعوض. انظر: التعريفات للجرجاين ص

 (.6/53شرح املنهاج )احملتاج يف 
 (.8/211(، وروضة الطالبني )13/24( ينظر: العزيز ) 6
( الوديعة: هو املال املرتوك عند شخص ُيفظه. انظر: طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية  ٧

(، 251(، وشرعا: عقُد أمانة تُركت عند الغري للحفظ قصداً. التعريفات للجرجاين )ص98)ص
 (. 236صوالتعريفات الفقهية )
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وال تقبل شهادة الغاصب  .وتقبل شهادته هبا ألجنيبِّّ  ،ةابلعني املرهون (1)شهادة املرهتن للراهن
 مؤنةويدفع  ،إىل غريه (2)عليه[ ]الثابتَ  ل الضمانَ ينقه وألنّ  ،على املغصوب منه لفسقه

  (6) (5).[لقبَ تُ ]مل  ،فلَ بعد التـَّ  (4)[شهد]وإن  ،قبلت ،والتوبة فإن شهد بعد الردِّّ  (3)،الردِّّ 

 ،قبلتفال  ،ابلعيب ابمللك للبائع أو الردّ  (٧)بعد اإلقالة صحيحاً  شراءً  ومنه شهادة املشرتي
قبوهلا له بعد  ويف ،امللك قبل البيع يّدعيإذا كان  ،والفوائدَ  (8)تِّ الّ غلنفسه ال يبقِّ ألنه يستَ 
،من أصله بنيان على أن الفسخ يرفع العقدَ ني ؛وجهان (10)أو الشرط (9)اجمللس خبيارالفسخ 

                                                           
 

( الرهن: الراء واهلاء والنون أصل يدّل على ثبات شيء ميسك حبق أو غريه. وشرعا: حبس العني  1
(، 2/452ابلدين.. واملرهتن : اّلذي أيخذ الّرهن. والراهن: صاحب العني ) الذي رهنه(. مقاييس اللغة )

 (.14٧(، وطلبة الطلبة )ص130وخمتار الصحاح )ص
 ( إلمتام املعىن.13/24تها من العزيز)لكمأ)و(،  من( ساقط  2
 ( تكاليف رد املغصوب إىل املغصوب منه. 3
 هدت" وهو خطأ.ش( يف )و(: " 4
 ( ليس على حرف املضارع نَِّقط يف )و(، جيوز فيه التاء والياء لعدم املنع من التقدِّيَرْين، والتاء أْظَهر.    5
 (.8/211(، وروضة الطالبني )13/24( ينظر: العزيز ) 6
 (. 1/146( اإلقالة: الفسخ والرد. ينظر: طلبة الطلبة ) ٧
مجع غلَّة، وهي: ما يرده بيت املال من النقود وأيخذه التجار. ويطلق كذلك على دخل الغالت: (  8

نري يف غريب الشرح الكبري املصباح املمن أجرة بيت أو فائدة أرض أو كسب غالم وحنو ذلك. انظر: 
 .(30/118(، اتج العروس )2/451)
خيار اجمللس: أن يكون لكل من املتعاقدين حق فسخ  ا( اخليار: اسم مبعىن طلب خري االمرين. أم 9

، 102(، التعريفات للجرجاين ص 2/651ينظر: الصحاح اتج اللغة )العقد ما داما يف جملس العقد. 
 (.125القاموس الفقهي )ص (،202معجم لغة الفقهاء )ص

(  وخيار الشرط: أن يشرتط أحد املتعاقدين أو كالمها أن يكون له حق فسخ العقد إىل مدة معينة.  10
 انظر: املرجع السابق.
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 (1).يللمشرت  ىقَ يبف إىل البائع أو من حينه فتعود الفوائدُ 

 (2)ي.وصِّ مُ ه مبوت الْ أو وليِّّ  وصى لهامل وال شهادةُ  ،هماملوت مورثِّّ  نْيِّ وال تقبل شهادة الوارثَـ  
  (3).نيْ الدَّ   مبوت ربِّّ نْي وتقبل شهادة الغرميَ 

 (4) الصرف إليهما.ه ال يتعنيَّ ألنّ  ،بلتق للفقراءماله  ثلثأوصى  فالانً  ولو شهد فقريان أبنّ 

على رجل  د شهودٌ فكما لو شهِّ  ؛عن نفسه (5)[...] بشهادته الشاهد الضرر  أما دفع و 
من شهد بفسقهم فال  تزكيةأو  ،فسق شهود القتلب (6)فشهد شاهدان من عاقلته ،خطأٍ  لٍ تقب

فيه خالف  ؟نيْ دَ بعي أو نْي بَـ يقر ن، يْ أو معسرَ ن يْ بني أن يكوان موسرَ  ق احلالُ وهل يفرَّ  (٧).تقبل
 (8).ماشهادهتُ  بلتْ قُ  ،عمدا أو كان القتلُ  خطأً  لقتلِّ قراره ابإفلو كانت الشهادة على  أييت.

 (9)منه. ءٍ راإببأو  ه بهما ضمنَّ  إبيفاءومنه شهادة الضامن للمضمون 

                                                           
 

 (.12-8/211(، وروضة الطالبني )13/24( ينظر: العزيز ) 1
( املوصِّي: هو الذى يكتب الوصية. والوصية: متليك مضاف إىل ما بعد املوت. انظر: التعريفات  2

 (.252)ص
 (.8/212(، وروضة الطالبني )25-13/24( ينظر: العزيز ) 3
 .(٧/404يف التهذيب ) البغوي ( ذكره 4
 .مكرر: الضرر، وهو ( يف )و( 5
 .1/158( العاقلة: هي العصبة وهم قرابة الرجل الذين يتحملون الدية للجاين. ينظر: هتذيب اللغة  6
 (.13/25: ألهنما يدفعان ضرر التحمل. انظر: العزيز )( قال الرافعي ٧
 .1٧/161يف احلاوي الكبري  املاوردي( قاله  8
 (.8/211(، والنووي يف روضة الطالبني )13/24( ذكره يف العزيز ) 9
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 حِّ رْ ملن شهد جبهم يتُ كز الغرمي أو ت س بفسق من شهد عليه حبقّ فلِّ مُ أو الْ  /تغرماء امليّ  وشهادةُ 
  (1).من شهد لغرميٍ 

 (2)ل.كِّ و أو الكفيل جبرح من شهد مبال على اليتيم وامل ة الوصيِّّ وشهاد

من نقل  هملا في هلغري ابئعِّ  كٌ لْ العني املبيعة مِّ  فاسدا بعد القبض أبنّ  شراءً  شرتيومنه شهادة امل
مث  ،ته أخو امليّ لرجل أنّ  رانآخفشهد  ،على شخصني نٌ ت ديْ ومنه ما لو كان مليّ  الضمان.

 (3).نْي الغرميَ  مت شهادةُ خبالف ما لو تقدّ  ،مال شهادهتُ قبَ ال تُ  ،هُ نُ اب هُ ر أبنّ خآلالغرميان يشهد 

 (4) انفرع]

  :ففي قبوهلا طرق لو شهد أحد الورثة بدين على مورثهم :أحدها 

 ،اآلخر ثه وأنكرعلى مورِّ  بدينٍ  ه لو أقرّ وهو أنّ  ،م يف اإلقرارعلى أصل تقدّ  ه مبن  أنّ  :أحدها
وقال  (٧).هما الثاينأصحّ  ،وفيه قوالن(6)؟منه (5)هتِّ حصّ  ين أم قدرَ الدّ  مجيعَ  رُّ املقِّ ]لزم هل يُ 

                                                           
 

 (.13/25: ألهنم يدفعون عنه ضرر املزامحة. العزيز )( قال الرافعي 1
 .(14/284ينظر: حبر املذهب )(  2
 .(212و  8/211، وروضة الطالبني )(13/24نظر: العزيز )ي(  3
 .املستحسن أن يقال: فروع،  ألن املؤلف ذكر حتتها ثالثة فروعكذا يف )و(، وكان من (  4
 . /أ4/19٧متحف )ط(: مكتبة  ينظر: نسخة(  5
تني، وجزم أن املذهب: أنه يستحق صاحب الدين مجيع الدين، نصفه ل( ذكر يف احلاوي أن للمقر حا 6

ن املقر عدال وانضم إليه ابإلقرار يف حق املقّر، ونصفه يستحقه ابلشهادة يف حق املنكر؛ ذلك إن كا
 .(1٧/215) الكبري شاهد آخر. ينظر احلاوي

 (.9/326انظر: كفاية النبيه ) .هو الصحيح الذي جزم به ابن الرفعة(  ٧

 /أ(239)و/
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صيب نب من سِّ من الرتكة وحُ  (2)به رُّ قَ امل (1)[جرِّ خْ قبل القسمة أُ  رَّ ه إن أقَـ أنّ  األصحّ  :املاوردي
قبلت  ،إال قدر حصته ال يلزمه :لنافإن ق (3)حبصته. لرضامل يلزمه بعدها  قرّ أن إو . رِّ قِّ امل

  فال.وإاّل  ،هشهادتُ 

 (4).املاوردي قولِّ  وهو قضّية .وإال فال ،الشهادة إن كانت بعد القسمة قبلت أنّ  :واثنيها

لزم اإلقرار يَ  :قلنا (5)[إن]ف ،وإن شهد بعده. شهادته بلتْ قُ  قرَّ ه إن شهد قبل أن يُ أنّ  :واثلثها 
 (٧).وإال قبلت ،(6)تقبلالدين مل  مجيعَ 

 أيب ىلَ عَ  :كما لو قالعرتاف ابلدين  ر من شهادته لفظ الشهادة عن االلو أتخّ  ؛وعلى هذا
ه ال أنّ  :وُيتمل وجه آخر (8).الشهادة م لفظَ فهو كما لو قدّ  ؛أشهد به ،درهم لفالن ألفُ 

 ه ضعيف. لكنّ  ،تقبل

 (9)م اقراره أم ال.تقدّ  شهادته سواءٌ  القطع بقبول :ورابعها

                                                           
 

 .مكررٌة يف )و( الكلمة( هذه  1
 ( أي : الدين. 2
 .(1٧/161)احلاوي الكبري ينظر: (  3
 (.1٧/21٧( يف احلاوي الكبري ) 4
 ( يف )و( "وإن"، ومل يظهر يل وجهته. 5
 ( ألنه يدفع عن نفسه حتمل مجيع الدين. 6
 (.5/350ينظر: العزيز ) ( النتفاء التهمة. ٧
: " وال فرق إذاً عندان بني أن  ألف درهم." قال اإلمام ى أيبو قال: "أشهد أن لفالن علَ ( أي: كما ل 8

 (.19/34يبتدئ فيشهد وبني أن يقدم اإلقرار مث يشهد" انظر هناية املطلب )
 (.19/34: هناية املطلب )وهو املذهب. ينظر(  9
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 .فهو كما لو شهد بدين ،خررج من الثلث وأنكر اآلخت مرسلةٍ  وصيةٍ ب نْي رثَـ االو  ولو شهد أحدُ 
 (1)تهصَّ ين إال قدر حِّ ال يلزمه يف الدَّ ه وقطع بعضهم ابلقبول تفريعا على قول القطع أنّ 

ا مهل ةفشهد املشهود هلما للشاهدين بوصي ،ةلو شهد اثنان الثنني بوصية من ترك :الثاين
  .قبلنا ،شهد املشهود له مع آخر بوصية للشاهدينف ،حدالو  اأو شهد ،أيضا

  (2).طأةاو ملاال تقبل لتهمة  :صاحب التقريبوقال 

  (4)ص.رواه عن النّ (3)الربيع أنّ  :وقيل

                                                           
 

 .نفس املرجع السابق :صاحب التقريب. انظر نإمام احلرمني ع حكاه(  1
الغزايل. وقال إمام احلرمني : أن الشاشي و  ماماإل( مل أقف على كتاب التقريب. وقد نقل ذلك عنه  2

 (.٧/354الوسيط )و  ،(19/8٧. انظر: هناية املطلب )الشافعي نقله عن اإلمام
الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي موالهم أبو حممد املصري املؤذن.  ،أبو حممدهو (  3

: الربيع وخادمه وراوية كتبه اجلديدة(. قال الشافعي اشتهر الربيع يف كتب الرتاجم أبنه )صاحب الشافعي
، وعبد هللا بن وهب، وغريمها. وروى عنه أبو داود والنسائي الشافعي راوييت. من أشهر شيوخه اإلمام

 سنة.  96هـ ، عن 2٧0وحممد بن إدريس الرازي وغريهم. مات سنة 
 .(1/30(، وطبقات الشافعية لإلسنوي )105/ 2انظر: طبقات الشافعية الكربى )

، قال اإلسنوي يف ترمجته: " غري هذا املذكور ه265الربيع بن سليمان أبو حممد اجليزي ت وهناك تنبيه:
كراهة القراءة ابألحلان. ومل يقع   يف كتاب الشهادات، أنه روى عن الشافعي« الروضة»، ونقل عنه الرافعي

ال: " وأما الربيع املرادي اآليت ذكره، فالنقل عنه كثري، إذا أطلق له ذكر فيهما يف غري هذا املوضع... مث ق
(. نبهت عنه لتوافقهما يف االسم والكنية ليزول 1/2٧فاملراد هو: املرادي." طبقات الشافعية )« الربيع»

 الشبه.
 (.13/25عنهما يف العزيز ) الرافعي حكاه(  4
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وا على تناوبف ،ولقوم عليهم ديون ،على طائفة من الغرماء كان لرجل ديونٌ لو  وكذلك  :قال
 .لهومل أره إال  ،لكِّ شْ وهو مُ  :قال اإلمام .ت شهادهتمدّ رُ  ،الشهادة يف الصورة املذكورة

 (1).القطع ابلقبول؛ القياسو 

ا إذا شهد مبر املسألة صوّ  هلكنّ  .به إليهسقاله القاضي ومل ين؛ (2)وما قاله صاحب التقريب
ه أوصى هلما أبنّ وشهد املشهود هلما للشاهدين  ،ثلثلاب ت أوصى هلماامليّ  نّ أالثنني  اثنانِّ 

لو شهد  :قال أصحابنا ؛هذا علىو  :يف ثلثه. قال ءَ م يصريون شركااملنع أبهنّ  هُ ووجْ  ،لثلثاب
وهو تفريع  (3).وإال قبلت ،تقبلفإن كان مفلسا مل  ،ن على رجل واحديْ بعضهم لبعض ابلدَّ 

  (4).]ال تقبل[ ة شريكه يف مال فيه شركةشهادة الشريك يف حصّ  أنّ  ؛الصحيح على

                                                           
 

 .(19/8٧)هناية املطلب ينظر: (  1
ال الشاشي ( هو أبو احلسن، القاسم بن حممد بن علي الشَّاشي، املعروف بصاب التقريب، ولد القفَّ  2

. وبه خترَّج فقهاء خراسان، كان إماما جليال ويشهد على ذلك كتابه الكبري. أخذ عن أبيه وعن احلليمي
التقريب. قيل: التقريب ألبيه ولكن الصحيح؛ أنه له كما ذكره إمام احلرمني يف مقدمة كتابه هناية املطلب 

 . قال اإلسنوي: " مل أعلم له اتريخ وفاة" 131ص 
( ، 145/  1ات الشافعية لإلسنوي ) طبقو ، (4٧4 – 4٧2/  3)انظر: طبقات الشافعية الكربى 

 (189 - 18٧/  1طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )و 
، هو شرح ملختصر املزين، وحجمه قريب من حجم العزيز : من أجل كتب املذهب الشافعيوالتَّقريب

ابللَّفظ ال ابملعىن. أثىن عليه البيهقي وغريه، وقال عي فيه من األحاديث، ومن نصوص الشَّاف استكثر
 اإلسنوي: مل أرى من كتب األصحاب أجل منه". انظر: املراجع السابقة.

: " والصحيُح قبوُل الشهاَدتـَنْيِّ؛ ألنَّ كلَّ بينٍة منفصلٌة عن األخَرى، وال ( وهو املذهب؛ قال الرافعي 3
. انظر: روضة  ( ووافقه النووي13/25نـَْفعاً إىَل نفسه وال يدفع هبا ضرراً " العزيز )جيرُّ شاهد بشهادته 

 (.11/236الطالب )
 (.13/24ساقط من )و(: التكملة موافق للعزيز )(  4
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املنع املطلق فيما إذا شهد اآلخران قبل أن ُيكم القاضي بشهادة  ليكنو  :قال الرافعي
عل كما وجيوز أن جيُ  ،نِّ يْ ابآلخرَ ص املنع تفيجوز أن خي ،فإن حكم مث شهد اآلخران .نْي ّولَ األ

 (1)الشهود بعد احلكم. سقُ إذا ابن فِّ 

 دعى عليهفأقام امل ،نيْ وأقام به شاهدَ  ،يف يد غريه الو ادعى شيئً  :قال الروايين :الثالث
ا أهنّ  :أظهرمها ؛فوجهان ،دعى عليهامل بينةفشهد شاهد املدعي جبرح  ،ه لهشاهدين على أنّ 

 ( 2).همةتّ لل ؛ال :واثنيهما .تقبل

األصل لفرعه  وال شهادةُ  إن عال،تقبل شهادة الولد ألصله و فال  ،البعضية :الثاين بسبال
وكذا ال تقبل شهادهتما لعبدمها  (3).مهورقطع به اجل الذي ،على اجلديد الصحيح لَ فُ وإن سَ 
يف عصمته قبلت شهادهتما  يهما وهأمِّّ  ةَ رَّ ضُ ولو شهد اثنان أن أابمها قذف  .كاتبهماوال مل

وجيراين فيما . وقيل عكسه. ومقابله قدميٌ  (4)،ونسبه بعضهم إىل اجلديد /،على أصح القولني
  (5)هما أو خالعها.ة أمّ ق ضرّ ه طلّ لو شهدا أبنّ 

 ةً بَ سْ حِّ  ابتداءً مل تقبل شهادهتما. ولو شهدا  ،فشهد هلا ابناها (6)ولو ادعت امرأة الطالق
على زوجة ابنه ابلزان. فإن كان قد سبق  ولو شهد األب مع ثالثةٍ  .وكذا يف الرضاع ،قبلت

                                                           
 

 (.13/25العزيز )ينظر: (  1
 (.14/112األّول أظهرمها. ينظر: حبر املذهب )(  2
(، والنووي يف 13/25(، والرافعي يف العزيز )1٧/163يف احلاوي ) املاوردي( وهو املذهب. قطع به  3

 (11/236الروضة )
 (.11/236(، وروضة الطالبني )13/26انظر: العزيز )هو الصحيح. (  4
 (.13/26( ينظر: العزيز ) 5
(، 5/101ينظر: العني ) ( الطالق: هو يف اللغة إزالة القيد والتخلية، ويف الشرع: إزالة ملك النكاح. 6

 . 141والتعريفات للجرجاين ص

 /ب(239)و/
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وإن مل  (1)،[بنلال تهشهاد]مل تقبل  ،فحاول إقامة البينة لدفعه ،من االبن قذف فطولب ابحلدّ 
وال فرق يف املنع بني أن  (2)قبلت شهادته. ،سبةً وشهد األب حِّ  يقذف أو مل يطالب ابحلدّ 

 و فرعا.أو أصال أ أجنبياعليه  يكون املشهودُ 

خبط الفقيه هباء الدين بن فوجدت   (3).قاله الغزايل ،اآلخر مل تقبل على هِّ يْ فلو شهد ألحد ابنَـ 
  (5).جوازه ىه رأأنّ  (4)اجلُّميزي

على ولده  م يف جواز احلكم لولدهوقد تقدّ  (6).ه ُيتمل وجهنيأنّ  فتاوى القاضي ويف
 .هنا جميئهوالظاهر  (8)؛خالف وأبيهماالزوجني  عدىيف انعقاد النكاح  وأنّ  (٧).ناوجه

 (9).نظري املسألةيف القبول يف  مااًل احت وذكر الروايين

                                                           
 

 (.13/2٧يف )و(: شهادة االبن، وهو خطأ. والصحيح املثبت موافق للعزيز )(  1
 (.11/236(، وروضة الطابني )13/2٧العزيز ) :( ينظر 2
 (.٧/354سيط )الو ينظر: (  3
اخلطيب  هباء الدين علي بن هبة هللا بن سالمة بن املسلم اللخمي املصري الشافعي ،أبو احلسنهو (  4

املدرس، ابن بنت الشيخ أيب الفوارس اجلميزي . وحفظ القرآن صغريا وتال ابلعشر على أيب احلسن 
وتال على الشاطيب ختمات، وتفقه على القاضي شرف الدين بن أيب عصرون وأكثر عنه.  البطائحي،

 سنة.  90عن ه 649روى عنه الربزايل ، واملنذري وخلق كثري. تويف سنة 
 (.184-1/183(،  طبقات الشافعية لإلسنوي )254-23/253انظر: سري أعالم النبالء )

 .(4/351طالب )(، أسىن امل10/31٧ينظر: النجم الوهاج )(  5
 .يف فتاوى القاضي ( مل أقف عليه 6
 .(8/131ينظر: روضة الطالبني )(  ٧
 (.٧/354( انظر: الوسيط ) 8
 .مل أقف عليه يف البحر(  9
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له على  اوكذا لو شهد .مل تقبل شهادهتما ،امهمَّ قذف أ هأبنّ  أبيهماعلى ان ثنولو شهد ا
هما عليها ابلزان مل ينِّ بَ شهد أربعة من لو قذفها ف :املاورديوقال  .إقرارها ابلزان مل يسقط احلدّ 

يف تبعيض وجوب حد الزان على األم قوالن ينبنيان على القولني  ويف ،عن األب يسقط احلدُّ 
 (1).الشهادة

بزان  قام القاذف أربعة شهودٍ أوهو إذا  ؛ة احتمالنيأليف القبول يف نظري املس وذكر الروايين
عن  مث يسقط احلدّ  ،هتمت الزان بشهاديثب :أن يقال ُيتمل ،وهأو أب هابنُ  مهُ دُ وأحَ املقذوف 

أو مها قذفه ابن أحدِّ  بشهادة الشهود مثّ الزان  وهلذا لو ثبت على رجلٍ  .القاذف لثبوت الزان
وُيتمل  .الابلزان أو  ان القذف بعد إقامة حدّ ك  سواءٌ  ،ومل يلزمهم احلدّ  ،أبوه مل تبطل الشهادة

 (2).قبلته ال أنّ 

 و بعد ما اشرتاه عمرو من زيدٍ ه اشرتاه من عمرٍ أنّ  فادعى مدعٍ  عبدٌ  ولو كان يف يد زيدٍ 
قبلت  ،فشهد ابناه عليه بذلك ،ذلك مجيعَ  وطالبه بتسليمه فأنكر زيدُ  ،صاحب اليد

 (3).شهادهتما يف أصح القولني

  :طريقان أحد الزوجني لآلخرشهادة قبول  ويف 

الزوج للزوجة دون  تقبل شهادة :واثلثها (4)،تقبل :أصحها: مها فيه ثالثة أقوالأشهر 

                                                           
 

. وينظر مسألة تبعيض الشهادة يف الكبري (، ومل أقف عليه يف احلاوي5/28٧( نص عليه يف األم ) 1
 (.14/388)(، وحبر املذهب 1٧/283احلاوي )

 .(109و  14/108ذهب )املينظر: حبر (  2
 (.13/28ينظر: العزيز )والثاين: ال تقبل. واألصح األول. (  3
 (.11/23٧(، وروضة الطالبني )13/24( وهو املذهب؛ اختاره الشيخان. انظر: العزيز ) 4
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  (1).عكسه

 (3)اآلخر.حدمها مال أ ةقوهو كاخلالف يف القطع بسر  (2).قبوللالقطع اب :والثاين

ردت  ،ع أبهل البيتنالقا فت مبا يتصف بهصتوا ،إىل نفقتهفإن انقطعت  :قال القاضي
 ةوتقبل شهاد (5).شهادته هلا ففي قبوهلا يف قذفها وجهانفإن قبلنا  (4).شهادهتما كما تقدم

  (6).رجل أبنه زان بزوجته اآلخر إال شهادته عليها ابلزان. وال تقبل شهادته على علىأحدمها 

يكون القبول إال أن  :أصحهما ؛وجهان هِّ دِّ لَ وَ  ةويف قبول شهادته على رجل أبنه زان بزوج
 (٧).قطًعا تقبلاالبن ادعاه فال 

أو عقوبة على  مااًل به  سواء كان املشهودُ  ،ةقبولمف شهادة الفروع على األصول وعكسهوأما 
 (8).الصحيح

                                                           
 

 (.13/2٧والعزيز ) ،(19/15هناية املطلب: ) ينظر: (  1
 (.13/2٧العزيز )، و (8/2٧6التهذيب )ينظر: وصححه.  ،تهذيبطريقة صاحب ال هي(   2
 (.6/465( ينظر: الوسيط ) 3
: "كل شخصني بينهما قرابة توجب النفقة عند فرض اإلعسار يف اإلمام قالو  .156يف صفحة (  4

هناية ينظر: جانب واليسار يف جانب، فشهادة أحدمها مردودة للثاين، مقبولة عليه، هذا هو املذهب." 
 (.19/14املطلب )

 (.126-15/125( ينظر: هناية املطلب ) 5
 (.٧/355الوسيط )ينظر: (  6
 ادة الزوج على زوجته.( هذه صور يستثىن من قبول شه ٧
(، وحتفة 11/23٧(، وروضة الطالبني )13/25( وهو املذهب؛  اختاره الشيوخ؛ ينظر: العزيز ) 8

 (.8/302(. والرملي يف هناية احملتاج )10/231احملتاج )
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  ،وحد القذف ،(1)يف القصاص هقبل شهادة االبن على أصلتوفيه قول أنه ال 

 (2)ل يف العقوابت مطلقا.وقي

 (3).تقبل :أبيه أو أمه ابلزان فيحتمل أن يقال علىإن شهد  :وقال القاضي

 علىولفالن األجنيب ردت يف حق ولده دون األجنيب  لولدهه ولو شهد أن هذا العبد وحنوَ 
 ير وجي (5).وهنا طريقة قاطعة ابلرد ،ةه وأجنبيفيما لو شهدا بقذف أمِّّ  جيراينو  (4).الصحيح

ه قذفه وأجنبيا أو قطع عليه وفيما لو شهد أبنّ  ،يةبالطريقان فيما لو شهد بقذف زوجته وأجن
 (6)الطريق.وعلى فالن 

. وأما شهادة هتِّ صوم  صامه يف حال خ  فال تقبل شهاد  اخلصم على خِّ  :السبب الثالث
 .أو دينيةً  ،دنيويةً  كون العداوةُ تا أن فإمّ  ،هعلى عدوِّ  العدوّ 

م وصِّ خُ  /منمل تقبل شهادته، وتقبل شهادة  أن تكون العداو  ألمر دنيوي :لالقسم األوّ 
 هُ شهادتُ  تْ لَ قبِّ  بهجيِّ عمرو ومل  تَ كَ ا وابلغ يف خصومته فسَ عمرً  م زيدٌ فإذا خاصَ . ماصِّ ومل خيُ 

                                                           
 

هو أن واصطالحا: القطُع.  :أصل القصِّّ . و القصُّ َأخذ الّشَعر ابملَِّقصِّّ من قص يقص، و ( القصاص:  1
  .1٧6(، والتعريفات للجرجاين ص8/210هتذيب اللغة ) ابلفاعل مثل ما فعل.يفعل 

 (.11/23٧(، روضة الطالبني )13/25(، والعزيز )19/15( ينظر: هناية املطلب ) 2
 ( مل أقف عليه. 3
؛ وهو ( الوجه األول: القبول يف حق األجنيب النتفاء التهمة، والثاين: الرد بسبب تبعيض اللفظ 4

 (.13/25ينظر: العزيز ) الصحيح.
 (.19/148ينظر: كفاية النبيه )(  5
 ينظر: نفس املرجع السابق.(  6

 /أ(240)و/
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وفيه شيء أييت  .ابقيةً  ما دامت اخلصومةُ قال القاضي: زيد عليه.  شهادةُ ْل قبَ ومل تُ  ،على زيدٍ 
  (1)يف الفصل.

 ،ابِّهِّ عمبَِّ ويفرح  ،ذلك نعمةُ  هذا زوالَ  ا يتمىنَّ حد   اليت تبلغُ هي  :هبا الشهادةُ  دُّ رَ اليت تُـ  العداوةُ و 
من أحد . وقد توجد العداوة ةً بَ سَ تَ كْ أو مُ  ةً ثَ وْ رُ وْ ه. وال فرق بني أن تكون مَ ساءتِّ إبِّ  رُّ يسُ و 

عوا عليه وفرَّ  (2).ةوز اكذا قاله املر   ،مبن وجدت فيه الشهادةِّ  ردّ  فيختصُّ  ،دون اآلخر نْيِّ فَـ رَ الطَّ 
مقبولة. فلو شهد بعده  وبعدها غريُ  ،مقبولةٌ  وف على القاذف قبل طلب احلدِّ ذُ شهادة املقْ  أنّ 

مث عفى وأعاد تلك الشهادة مل تقبل. ولو شهد قبل الطلب مث طلب قبل احلكم مل ُيكم 
  (3)كما لو فسق بعد احلكم.  ،بشهادته

عليه  قَ ريْ الطَّ  عَ طَ قَ ه عليه أنّ  ادعىو أ ،رجالً  فيما إذا قذف رجلٌ  الشافعيِّّ  نصّ  :ونراقيُّ وقال العِّ 
 ضْ ومل يتعرَّ  ،ا على اآلخرِّ مهِّ أحدِّ  شهادةُ  وال تقبل ،نيْ عدوَّ  (4)ن[اريَ يصِّ ]ما أهنّ  هُ وأخذ مالَ 

 (5).لطلب احلدِّ 

 ،منه على الغاصب واملغصوبِّ ، على القاذفِّ  املقذوفِّ  شهادةُ  ال تقبلُ  :املاورديوقال 
على  ريقَ عليه الطّ  تْ عَ طِّ ومن قُ  ،القتل على القاتلِّ  وويلِّّ  ،ارقِّ منه على السَّ  واملسروقِّ 

                                                           
 

 .(19/13٧ينظر: كفاية النبيه )(  1
 (.٧/35٧(، والوسيط )19/13( انظر: هناية املطلب ) 2
 (.6/22٧( ينظر: التهذيب للبغوي ) 3
 ( يف )و(: يصريا وهو خطأ. 4
نقال عن أيب حامد.  ال يف األم وال خمتصر املزين، ولكن نقله عنه الرافعي ( مل أقف على نص الشافعي 5

 (.13/29ينظر : العزيز )
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 هادةِّ قبل الشّ  (2)[وَ يعفُ ]املقذوف على القاذف أن  ادةِّ شرط مساع شه :وقال أيضا (1).عِّ القاطِّ 
 فَ ذْ لغريه قَ  هِّ عليه بقذفِّ  هِّ يف شهادتِّ  رَ بعد ذلك أن يذكُ  رُّ وال يضُ  ،معه هُ حالُ  نَ حسُ  ويكونَ 

 (3)عن احلال. ه إخباراً نفسِّ 

 رَ هَ ظْ تأبن  ، بلاحلدَّ  املقذوفُ  بَ يطلُ  نْ أبَ  منوطٍ  غريُ  مُ كْ احلُ  ؛على طريق املراوزةِّ  :وقال الرافعي
مل  ،فالانً قذف زوجيت و  وأ نِّ قذفَ  :لو شهد على رجل أبن قال :قال البغوي ألنّ  .العداوةُ 

ويف  ،همل تقبل شهادته ألمِّّ  ،فالانً قذف أمي و  :تقبل شهادته لفالن إلظهار العداوة. ولو قال
 (4).ف فيه الرافعيوتوقّ  ،ضِّ يْ عِّ بْ قوال التـَّ هلا لفالن قبو 

 :وقال الروايين (5).عليه مل مينع ذلك من احلكم بشهادته فقذفه املشهودُ  نسانٍ على إ دَ ولو شهِّ 
  (6).قطًعال بِّ قُ  دَ وشهِّ  ةً عداوَ  رْ ظهِّ ومل يُ  هِّ امرأتِّ  ا فأعرض عن قذفِّ يً ْجَنبِّ وأَ لو قذف امرأته 

والظاهر  (٧)؟هل يوجب العداوةَ  واألمِّّ  قذف الزوجةِّ  يف أنّ  خالفٍ  روايةُ  وقد تقدم عن اإلمام
 واملغصوبِّ  ر من املقذوفِّ هَ ظَ على ما إذا  حممولٌ  عن النصِّّ  هُ وْ وَ وما رَ  الثانيةِّ  ةِّ رقَ الفِّ  كالمَ   أنّ 

ه لو على أنّ  الشافعيّ  ده نصُّ يؤيِّّ و  (9).عليه (8)لةِّ باقعلى امل هحرصُ و بذلك  رٌ أتثُـّ منه وحنومها 

                                                           
 

 (، ولكنه مل يذكر قاطع الطريق.1٧/162احلاوي الكبري )ينظر: (  1
 ( يف )و(: يعفوا . 2
 (.11/145احلاوي الكبري )ينظر: (  3
 (.13/29العزيز شرح الوجيز )ينظر: (  4
 ( املرجع السابق. 5
 (.11/240حبر املذهب )ينظر: (  6
 (.12٧-15/125هناية املطلب )ينظر: (  ٧
 .(5/1٧9٧الصحاح ). وقابـََله ابملِّْثل: أي عامله ابملثل. ينظر: واملواجهة ( املقابلة: االنتقام 8
 (.12٧-15/126( ينظر: هناية املطلب ) 9
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قال وال  .تْ لَ بِّ قُ على غريمها  الطريقَ  عِّ القاطِّ  عِّ قطْ بعليهم الطريق  املقطوعِّ نسان من إشهد 
ولو سأهلما فلهما أن ال  :قال األصحاب( 1)أم ال. عليهما الطريقَ  عَ يسأله القاضي هل قطَ 

مل تقبل  لكونه قطع عليهما الطريقَ ولو تعرضا  .ال يلزمنا اجلواب :قاال ،فإن أحلَّ  ،جييباه
 ( 2)ما.شهادهتُ 

 من بنطائفة أو قبيلة لكوهنم كما لو كان لبغض   ،لبغض بغري سبب وقد تكون العداوةُ 
خبالف ما إذا كانت  ،ويفسق ببغضهم :قال القاضي (3)فال تقبل شهادته عليه. ،فالن

وقال الشيخ  (4)ألن البغض ليس من جهته. ،فإهنا تقبل ،له همهتديو  لبغضهم القلبيةالعداوة 
أبن كان يدعوا  أثرٌ  لهوإن ظهر  ،يف قول وال فعل مل ترد به إن مل يظهر للبغض أثرٌ  :أبو حامد

  (5).مل تقبل وحنوه هتمعداو إىل 

 (٧)ه هلم وعليهم.فتقبل شهادتُ  ،هوعشريتَ  (6)هقومَ  جلُ الرَّ  ية أن ُيبَّ بعصوليس من ال

                                                           
 

 (.8/3٧2(، خمتصر املزين )6/165األم )ينظر: (  1
عن العراقيني أنه ال ُيكم بشهادهتما حيت  املاوردي(. وحكى 1٧/316( ينظر: هناية املطلب ) 2

يسأهلما هل كاان مع القوم أم ال؟ فإن قاال: ال؛ حكم هلا، وإن قاال: نعم مل ُيكم." احلاوي الكبري 
فقال: " .. وهذا ألن االستفسار الذي ذكران من التعنت وقصد إبطال  (. واستبعده الروايين13/3٧3)

 الشهادة".
(، وروضة الطالبني 13/30، والعزيز )(1٧/203احلاوي الكبري ) هذه هي العصبية. ينظر:(  3
(8/214). 
 .مل اقف عليه(  4
 .مل أقف عليه(  5
 (.8/420. ينظر: خمتصر املزين )( نص عليه الشافعي 6
 .(، ونسبه إىل الشافعي13/30( ينظر: العزيز ) ٧
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نه مل ه عليه لكولو أبغض رجال إلساءتِّ  :قال (1)بل هذه احملبة مستحبة. :قال الروايين
 ،يبةِّ ابلغِّ  يبةَ والغِّ  ،ابلشتمِّ  تمَ الشّ  ه كافأن الوجه اجلائز، ال أنّ مأو كافأَه بقدر َدْينِّهِّ  (2)]يكافئه[

 (3)ه.شهادتُ  لتْ بِّ قُ  ،وحنوه ،ميمةِّ ابلنّ  يمةَ مِّ والنَّ 

 .فهي فسق لٍ طِّ بْ ومُ  قٍّ حمُ  على كلِّّ  ،وابطلٍ  حقٍّ  يف كلِّّ  العصبية إن كانت عامةً  :املاورديوقال 
 ةر صْ لنَ  مث إن كانت هذه العصبيةُ  .فهو على عدالته ،ودفع الظلمِّ  وإن كانت على أخذ احلقِّّ 

 / (4)ةٌ حبَّ تَ سْ فمُ  احلقّ  ةوإن كانت لنصر  ،ةٌ باحَ فمُ  ومِّ لقَ ا

 فروع

أهنا ال  :أحدمها ؛احتمل وجهني هِّ وارثِّ  وهو خصمُ  تٍ يِّّ ملو شهد على  :قال الروايين :ّولاأل 
ت. ولو كان الشاهد الشهادة على امليِّّ  تسمع ألنّ  :لعود الغرر إىل الوارث. واثنيهماتقبل 

 (5) انتهى .ل دون الثاينخصما للميت دون الوارث تقبل يف األوّ 

مينع املرياث. نَ يْ ل التفات عليه اخلالف يف أن الدَّ وال يبعد أن يكون لألوّ 

                                                           
 

 (.14/31٧. انظر: حبر املذهب )( أي: الذي نص عليه الشافعي 1
 ( يف )و(: يكافاه. 2
 (.14/319املسألة ومل ينص على ما نص عليه املؤلف هنا، انظر: حبر املذهب ) ( ذكر الروايين 3
 (.1٧/201احلاوي الكبري )ينظر: (  4
(. واملذهب: ال تقبل 19/136( مل أجده يف حبر املذهب، ونقله عنه ابن الرفعة. انظر: كفاية النبيه ) 5

تفريع على  (. والظاهر أن كالم الروايين11/23٧شهادة عدّو على عدوه. ينظر: روضة الطالبني )
 املذهب.

 /ب(240)و/
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ومل يظهر بينهما  (1)ةعايب السعقيرجل آخر إىل السلطان فشهد عليه  ىلو سع: قال :الثاين
ولو شهد عليه بعد يوم  أو أايم  (2).مل تقبل شهادته على املذهب ،بعدها عداوة وال صداقة

ايم يظهر بينهما اجلميل على أبيعترب أن يقع فصل  :ُيتمل أن يقال ،ظهر بينهما اجلميلو 
اعترب  :فإن قيل :مث قال .لو كانت ملا ظهر بينهما هذه احلالة العداوةَ  وجه يعلم يف العادة أنّ 

فهل يعترب  (3)ه عن احلدّ قذوف على القاذف مع حسن احلال عفوَ يف قبول شهادة امل الشافعي
 :ُيتمل أن يقال ؟(4)يرعز الت قامةية عليه إلة من دعوى السعاءيل والرباالتحللة السعاية يف مسأ

من  مثاإلو  ،نياعليه يف الدواجب له  حدَّ ألنه ال  ،ال يعترب :وُيتمل أن يقال ،ذلككيعترب  
 ب عندان.جتوالتعزير ال  ،أحكام اآلخرة

عى رجل على فلو ادّ  (6).ملخاصمه واملخاصمِّ  (5)قطًعاه لعدوِّ  تقبل شهادة العدوّ  :الثالث
ا تقبل إال أن يكون ذكر األظهر أهنّ  :قال الروايين ،بشيءمث شهدا له ، فأنكرا به مااًل رجلني 

 ،غلطهمايق الحتمال فسِّ التّ  يقتضيه ال ا حقَّ مهَُ وإنكارُ  .يف دعواه عليهما ما يوجب فسقهما
ى عى رجالن علعوى األوىل أو ال. ولو ادّ رفعت فيه الدّ  الذيسواء كانت الشهادة يف اجمللس 

                                                           
 

. وأْسعى ع 1 م: اْستَـْعَمل عليهم ساعياً. وما ُيْسَتْسعى ( السعاية: من سعى: أخُذ الصََّدقاتِّ لى َصَدقاهتِّ
َعايَُة. وقال الربكيت: هي ما ُكلِّّف العبُد من العمل  فيه الَعْبُد من مثنِّ َرقَبتِّه إِّذا أُْعتَِّق بـَْعُضه يُقال له: السِّّ

الفقهية التعريفات  ،(1/45٧أساس البالغة ) ،(1/112انظر: احمليط يف اللغة )تتميماً لعتق نفسه. 
(1/113). 
 .(14/111ينظر: حبر املذهب )(  2
 .(11/239، وحبر املذهب )(3/31٧( انظر: األم ) 3
ينظر: العني هو أتديٌب دون احلد.  . وشرعا:وأصله من العزر، وهو املنع ،( الّتعزيُر: ضرٌب دوَن احلّد 4

 .62(، التعريفات ص 2/٧05، مجهرة اللغة )351ص
 (.8/214ني )( ينظر: روضة الطالب 5
 (.14/285( ينظر: حبر املذهب ) 6
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 ،هماكاره ما يقتضى فسقُ نْ إذا مل يذكر عند اِّ  ،رجل بشيء تقبل شهدا له على مثّ  ،مااًل رجل 
 (1)سواء كان يف ذلك اجمللس أو غريه.

 بل تقبل شهادة املسلمِّ  ،الشهادة ردُّ  تقتضيفال  ،دينيةتكون العداو   أن :القسم الثاين
د على من واجلالَّ  ،هقِّ سْ يعاديه لفِّ  الذي على الفاسقِّ  قيِّّ والتّ  ،على املبتدع والسنِِّّّّ  ،على الكافرِّ 
أو ال  ،من فالن فإنه خيلطال تسمع احلديث  ولو قال العامل الناقد :ا. قال الرافعيجلده حدّ 

  (3)عليه. نصّ  (2)،اسللنّ  حُ صْ هذا نُ  ألنّ  ؛شهادته يا مل تردُّ تْ ه ال ُيسن الفِّ تستفتوا منه فإنّ 

م يكفرون بن على أهنّ ني ،ةنّ أو على أهل السّ  ،هم على بعضبعضِّ  املبتدعةِّ  شهادةُ ا وأمّ 
الرجل من أهل  شهادةَ  ال أردُّ  :فقال يف املختصر الشافعي نصَّ  .وفيه اختالف ،ببدعتهم

 كاْر وشهادة من يرى كذبه شِّ  ميني ه. وقبولُ تصديقب أن يشهد ملوافقته يرىاألهواء إذا كان ال 
  (4)فيها. النار أوىل ابلقبول ممن جيوز املأمث جيب هبا أو معصية

  (6).ريةقدال :وابلثاين (5)اخلوارج :أراد ابألول
                                                           

 

 (.14/109حبر املذهب )ينظر: (  1
 (.13/29العزيز شرح الوجيز )ينظر: (  2
 (.6/222األم: )ينظر: (  3
 (.8/419ر املزين )صخمتينظر: (  4
( اخلوارج اسم لفرقة خمالفة قدمية حمسوبة على اإلسالم. كان أهلها يسمون أنفسهم بـ"أهل األميان"،  5

ظهرت يف السنوات األخرية من خالفة الصحايب عثمان بن عفان، واشتهرت ابخلروج على علي بن أيب 
خلوارج على هـ؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. وقد ارتبط ا3٧طالب بعد معركة صفني سنة 

مدى اترخيهم ابملغاالة يف معتقداهتا الدينية وابلتكفري والتطرف. وأهم عقائدهم: تكفري أصحاب الكبائر، 
 (.1/114(، امللل والنحل )86-1/84ويقولون بتخليدهم يف النار. مقاالت اإلسالميني )

هي فرقة كالمية تنتسب إىل اإلسالم، وتعترب من أول الفرق اإلسالمية املخالفة. وقد  :( القدرية 6
ظهرت يف بداية عهد اخلليفة األموي عمر بن عبد العزيز، وأّول من أسسها غيالن القدري وقد قتله 

  == اخلليفة هشام بن عبد امللك وأمر بصلبه على أبواب الشام، يقولون: ال قدر، واألمر أنف أي
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ومل  ،هم من بعضبعضُ  واستحلّ  ،شديدا يف أتويل القرآناختالفا اختلف الناس  :وقال يف األمّ 
ه أَ وإن خطَّ  ،شهادة أحد بتأويلٍ  هبم وال من التابعني بعدهم ردّ  من السلف املقتدى أحدٌ  علمْ يُ 

وإن بلغ فيه استحالل  ،ملهتُين له وجه كا من التأويل أحد بشيءٍ  شهادةُ  ردُّ فال تُ  .هلَ وضلَّ 
 .وقبول الشهادة ،التكفريان يدالن على عدم صّ فهذان النّ  (1).والتكفري ،واملال ،مالدّ 

 (2).كفار  مهنّ ال أقبل شهادة القدرية أل :قاله بيع أنّ الر  ىوَ ورَ  

  (4)من قال خبلق القرآن فهو كافر. (3):القدمية األمايلوقال يف 

  (5)ها املعتزلة.وهو أهون بدعة ابتدعتْ  :قال اإلمام

                                                           
 

مستأنف، وهو نفي لعلم هللا السابق، وأن هللا ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها. ينظر: مقاالت = 
 (.1/43(، امللل والنحل )2/318اإلسالميني )

 (.6/222األم )ينظر: (  1
انظر  ألّن الشافعي. لعل هذه الروايٌة الذي ذكره املؤلف رواية ابملعىن، ( أي: روى الربيع عن الشافعي 2

حفص الفرد وكّفره يف قوله خبلق القرآن وكان قدرايً. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
(2/2٧9). 
"وأما األمايل  :تهذيبالوقال يف  .، نسبه إليه النوويالشافعي كتاب من كتب اإلمام  :( األمايل القدمية 3

القدمية الذي ذكره يف املهذب يف آخر ابب إزالة النجاسة فمن الكتب القدمية وهو غري اإلمالء املذكور". 
، وقال شهاب الدين األذرعي: " وهو من رواية أيب الوليد موسى بن أيب اجلارود، أحد أصحاب الشافعي

هتذيب األمساء ، و (٧/459" ينظر: اجملموع )ذين عنه، وكان يفيت مبكة على مذهب الشافعيواآلخ
 (.1/32قوت احملتاج شرح املنهاج )، و (4/143واللغات )

نظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة رواه عنه الربيع. ي ة.( مل أقف على كتاب األمايل القدمي 4
(2/2٧8.) 
 (.19/18هناية املطلب )ينظر: (  5
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ؤية وتقول ابلرّ  ،تقول خبلق القرآن فتكفر ،فرامؤمن ونصفك ك كنصف (1):دفر وقال حلفص ال
  (2)فتؤمن.

ر النافني ي أنه كفَّ وِّ ورُ  (3).هللا ال يعلم املعدوم قبل وجوده فهو كافر من اعتقد أنّ  :وقال
 (5()4).للرؤية

 :ولألصحاب طرقٌ 

إال من نفى علم هللا تعاىل  ،أهنم ال يكفرون :من أصحابنا وغريهماجلمهور  /وبه قال :أحدها
 (6)هو الصحيح. ابملعدوم. وقال النووي

                                                           
 

يقول: حفٌص املتفرِّد. متكلم، مبتدع، من  وكان الشافعي .عروف ابلفرد، وقيل: املنفردهو حفص امل(  1
يف مسألة خلق القرآن وكفره. ينظر: شرح أصول االعتقاد  أصحاب أيب يوسف. انظره الشافعي

(، والطبقات السنية يف تراجم احلنفية 3/240(، جممع اآلداب يف معجم األلقاب )2/2٧9للالالكائي )
 .262ص
 (.19/140( ينظر: كفاية النبيه ) 2
. ينظر: العزيز شرح عي( مل أجده يف األم وال يف خمتصر املزين، وقال الشيخان أن هذا اشتهر عن الشاف 3

 (.8/213(، وروضة الطالبني )13/30الوجيز )
إىل رواية العراقيني. ينظر: العزيز شرح الوجيز  ( مل أجده يف األم وال يف خمتصر املزين. وعزاه الرافعي 4
(13/30.)  
من تكفري املعتزلة والقدرية وغريمها، ختالف قول  ( الظاهر: أن هذه النصوص الواردة عن الشافعي 5

يف األم بقبول شهادة أهل األهواء، ولكن ذهب بعض الشافعية كإمام احلرمني  إىل محل تكفريه  الشافعي
مد.. ويف البيان، هلم على الكفر دون الكفر، أو التكفري على وجه اإللزام كما يف مناظرته مع حفص احل

بقبول شهادة أهل األهواء على الضرب الذي خيطُِّّئوهنم وال  عن أيب حامد أنه محل قول الشافعي
ُقوهنم. ينظر: هناية املطلب )  (.13/282) ، والبيان(19/18يفسِّّ

 ( .8/213روضة الطالبني )ينظر: (  6

 /أ(241)و/
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أو قال خبلق  ،العبد خيلق أفعاله دون هللا :من قالأن  ،للشيخ أيب حامد واتبعيه :والثاين
 ضِّ وافِّ ف كالرّ لَ السَّ  ومن سبَّ   .هُ تُ وال ذبيحَ  هُ تُ حَ اكَ نَ مُ  ال ُيلُّ  ،فهو كافرٌ  ،الرؤية ىأو نف ،القرآن

من  وعن القفال (2)،نيإىل أكثر األصوليِّّ  ونسبه الفوراين (1).رهقه وال نكفِّ واخلوارج نفسِّّ 
 لشيخ أيب احلسناوهو مذهب  (4).ونسبه القاضي إىل أصحابنا مطلقا (3)،أصحابنا

 (5)األشعري.

منهم  يرىمن  :فقال ،يف اخلوارج املاورديل وفصّ  (6)[نقوال]يف تكفريهم  نّ إ :والثالث
سواء  ،واد األعظمره لتكفريه السّ كفِّ نة مجيع األمّ  ريكفت اً مبواالته عليّ  وأ مواالته أاببكر وعمرَ 

وإن اعتقدوا استباحة األموال ومل  .هاأمواهلم أو استباحتَ و من خالفهم  (٧)]دم[ اعتقد عصمةَ 
مل  ،عصرهم فقط أهلَ وا رُ فَّ ل من الصحابة والتابعني هلم إبحسان بل كَ روا الصدر األوّ يكفِّ 

(9)رون.ومن عدى هؤالء ال يكفَّ  (8)،ارو فِّ ماء واألموال كُ مع ذلك الدِّ ولو استباحوا  .رواكفَّ يُ 

                                                           
 

 ( .283-13/282( نقله عنه العمراين. انظر: البيان يف املذهب ) 1
 .(19/140ينظر: كفاية النبيه )(  2
 (.3/466القول على التفسيق والتكقري، ينظر: حلية العلماء ) ( بىن القفال 3
 ..(19/138(، وكفاية النبيه )1/42ينظر: اجملموع للنووي )(  4
 (.1/22٧( انظر: مقاالت اإلسالميني ) 5
 وهو خطأ، والصواب: املثبت. .قولني( يف )و( :  6
 ( يف )و( : دما. ٧
 ( أي: مع تكفري الصدر األول من الصحابة والتابعني  . 8
 (.1٧/1٧1احلاوي الكبري )ينظر: (  9
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قبول  ففي ،ره منهمكفِّ ومن مل نُ  ،قطًعاادته رانه من أهل البدعة مل تقبل شهمن كفّ  :التفريع
 شهادهتم أوجه:

 (1)وهو الصواب. . قال النوويا تقبلقول األكثرين أهنّ  :أحدها

ب. ذِّ كْ من كان على معتقدهم ال يَ  أن كلَّ وهم طائفة يزعمون  (2):ابيةاختلفوا يف اخلطَّ و 
مث منهم من  .ه ويشهدون له به على خصميّدعيه على ما فيصدقون رُ فْ اعتقادهم أن الكذب كُ 

 ،فمنهم من استثناهم (3).هر بهظومنهم من ال يست ،الشهادةل هر إبحالفه عليه قبظيست
اخلطايب الشهادة  إن أطلق :وقال (5)،هم مطلقانِّ ثْ ومنهم من مل يستَـ  (4)،ال تقبل شهادهتم :وقال

كما لو   ،ى ملوافقهضِّ بب املقتَ وبني السّ  هقملوافِّ  أو االعتقاديف  هخالفملوإن أطلقها  ،ملثله مل تقبل
 قبل شهادة املبتدعة إاّل ت :املاورديوقال  (6).لَ بِّ قُ  ؛و مسع إقراره بهرآه أقرضه أه قال أنّ 

                                                           
 

 (. 8/215روضة الطالبني )ينظر: (  1
ذكرُها يف بعض املصادر. يُنسبون إىل أيب  وردّ ن غالت الشيعية، ( اخلطابية هي فرقة دينية منقرضة م 2

اخلطاب حممد بن أيب زينب األسدي األجدع ويقال يف عقائدهم: أن األئمَة أنبياُء مث آهلٌة، ويزعمون أن 
الدنيا ال تفىن وأن اجلنة هي اليت تصيب الناس من خري ونعمة وعافية وأن النار هي اليت تصيب الناس 

ومشقة وبلية واخلمر عندهم حالل والزان كذلك وتركوا الصالة ومجيع الفرائض. انظر: مقاالت من شّر 
 (.1/29اإلسالمية )

: " فهي يف احلالني شهادة زور تسقط هبا عدالتهم." ينظر: احلاوي الكبري املاوردي( قال  3
(1٧/1٧5.) 
 (.1٧/1٧5)، ينظر: احلاوي الكبري املاوردي( ك 4
 ( كأيب حامد كما سيأيت. 5
 (.8/215( ينظر: روضة الطالبني ) 6
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فإذا شهدوا ابإلقرار مل تقبل  ؛لفسقهم :أحدمها :يه وجهانذلك ف (1)ة[علَّ و ] ،اخلطابية
  (2).فإذا شهدوا ابإلقرار قبلت ؛لتهمة :شهادهتم. واثنيهما

  (3)م فسقة.أن شهادة املبتدعة ال تقبل مطلقا ألهنّ  :قول أيب حامد ومجاعة :والوجه الثاين

أبن  :قال .األمركفار إل  فسقةٌ  هةاملشبِّّ و  ،واملعتزلة ،القدرية :وقد قال القاضي أبوبكر الباقالين
هذا صريح ابلقول  فإنّ  ؛مما مل يزل وبياضٌ  وسوادٌ  ،وعنيٌ  وعرضٌ  وجوهرٌ  ونفسٌ  ذاتٌ  املعدومَ 

  (4)وهو كفر صريح. ،مانع لهه ال فإنّ  ،م العاملدَ بقِّ 

 وبه قال البغوي .من غريه وتقبل ،ا ال تقبل ممن ينفي علم هللا ابملعدومأهنّ  :والثالث
 (5)ي.ماخلوارز 

على أيب  ومن فضل عليّ  ،أن من أنكر إمامة أيب بكر وأثبتها لعلي مل تقبل شهادته :والرابع 
وي ورُ  (٧).(6)قاله أبو اسحاق .بكر أو فضل بعض الصحابة مطلقا على بعض تقبل شهادته

                                                           
 

 ( يف )و(: ومل، ومل يتبني يل.  1
 (.13/136احلاوي الكبري )ينظر: (  2
 (.8/215: " هم ابلرد أوىل من الفسقة". ينظر: روضة الطالبني )( نقله عنه النووي 3
 مل أقف عليه.(  4
 (، مل أقف على كتاب اخلوارزمي.8/269التهذيب )ينظر: (  5
اخلراسانيني والعراقيني.  يتإبراهيم بن أمحد املروزي، شيخ املذهب، وإليه ينتهي طريق ،أبو إسحاقهو (  6

 : "حيث أطلق أبو إسحاق يراد به املروزي." صاحب أيب العباس بن سريج، وأكرب تالمذته.قال النووي
تفقه عليه األئمة منهم: أبو زيد املروزي، والقاضي أبو حامد أمحد بن بشر املروروذي، وعدة. صنف  

 سنة.  ٧0، وهو قريب من ه340شرح املختصر، تويف سنة و ، كثريًا
 (.2/19٧) طبقات الشافعية لإلسنوي(، 2/1٧2انظر: هتذيب األمساء واللغات )

 (.13/136ينظر: احلاوي الكبري )  املاوردي( نقل عنه  ٧
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املا فقد كفر. واعرتض عليه القاضي ظكان  :إمامة أيب بكر أو قال من ينفى :ه قالعنه أنّ 
 (1).أبو الطيب

ال تقبل شهادة من  (2):وأبو حممد واحلسني الطيبأبو القاضيان قال مجاعة منهم  :اخلامس
ال تقبل  (6)وقال العبادي (5).(4)واخلوارج واحلميمية (3)وافضهم كالرّ يظفر يف الصحابة وسبّ 
  (٧)م أهل القبلة.شهادة اخلوارج لتكفريه

                                                           
 

 .453التعليقة الكربى حتقيق إبراهيم السهلي. صينظر: (  1
 .والد إمام احلرمنيأي: (  2
( الروافض مجع رافضة: هم فرقة من الشيعة، وإاما مسوا رافضة لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر. وهم  3

جممعون على أن النيب صلى هللا عليه وسلم نص على استخالف علي بن أيب طالب ابمسه وأظهر ذلك 
، وأن اإلمامة ال وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا برتكهم االقتداء به بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم

تكون إال بنص وتوقيف وأهنا قرابة وأنه جائز لإلمام يف حال التقية أن يقول: أنه ليس إبمام وأبطلوا مجيعاً 
  -رضوان هللا عليه-ال يكون إال أفضل الناس، وزعموا أن علياً  االجتهاد يف األحكام، وزعموا أن اإلمام

 (.34-1/33كان مصيباً يف مجيع أحواله. ينظر: مقاالت اإلسالميني )
 ( مل أقف على ذكرهم يف كتب الفرق . 4
ة النبيه وكفاي(، 19/18هناية املطلب )، و 266التعليقة الكربى ص . ينظر:عن أبيه ( نقل اإلمام 5
(19/138). 
مهو (  6 م اْلَعبَّادِّّي. حُمَمَّد بن َأمْحد بن حُمَمَّد بن عبد هللا بن عباد اهْلَرَ  ،أَبُو َعاصِّ ي أَبُو الَعاصِّ وِّّي، الَقاضِّ

ي أيب عمر البسطامي ،َأخذ اْلعلم َعن أَْربـََعة الَقاضِّي أيب َمْنُصور  ،واألستاذ أيب طَاهِّر الزاَيدي ،َواْلَقاضِّ
َوأيب إِّْسَحاق اإلسفراين. وروى َعنُه إِّمْسَاعِّيل بن أيب َصاحل اْلُمَؤّذن. له مصنفات منها: الرقم، والزِّاَيَدات، 

 سنة. 83َعن  ه458وزايدات الزِّاَيَدات، واملبسوط، وغريها. َماَت سنة 
(. قال 191-2/190) الشافعية لإلسنويطبقات (، 105-4/104انظر: الطبقات الكربى )

ْنُه إِّالَّ إِّىَل أيب عَ  م نَفسه." طبقاتالسبكي: " والعبادي إِّذا أطلق اَل يتَـَباَدر الذِّْهن مِّ  ىالكرب  الشافعية اصِّ
(4/109.) 
 (.8/215(، وروضة الطالبني )13/31( ينظر: العزيز ) ٧
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  (1)إساءهتم.على وجه اإلمجاع على  كفراحلسن   وأمن يسب الشيخني  :وقال القاضي

 بنصّ  (2)[ةٌ يئبر ] ،اتفاقًا ا حمصنةٌ تقبل شهادة من يقذف عائشة فإهنّ  ال :وقال الشيخ أبو حممد
  (3)هذه طريقة اجلمهور. ،القرآن

تعلم هبا أحكام قاعد  شهادة أهل األهواء فنذكر  اختلف أصحابنا يف ردّ  :املاورديوقال 
صنف ال ينطلق عليهم  :عتقد من مجيع الناس صنفانن مبديَّ تمن  :قولن. يناملختلفني يف الدِّ 

عه وهم بَ تَـّ قه واينطلق عليهم امسه وهم من صدَّ سول. وصنف ب الرّ اسم اإلسالم وهم من كذّ 
 (4)]جممع[فهذا  ،بهل مِّ وعَ  من اعتقد احلقَّ  :. فاملوافقوخمالفٌ  ،عٌ ومتبِّ  ،موافقٌ  :ثالثة أقسام
د. فإن كان تقليده يف قد وهو املقلِّّ حلق ومل خيالف يف املعتَ ابمن عمل  :عبِّ واملتَّ  ،على عدالته

ومن  ،د فيها جعله عدالتقليفمن جوز ال ؛فهو عدل. وإن كان يف أصول التوحيد / الفروع
ة التقليد صحّ  ت إىلنفإن سك ؛سكون نفسهبعترب وعدالته ت .را يف معتقدهمنعه جعله مقصِّّ 

يف العمل أبن أن خيالف  :أحدمها :ضرابن فلوإن نفرت فليس بعدل. واملخا ،فهو عدل
أن  :. واثنيهماقَ سِّّ وإن كان يف واجب فُ  ،فهو عدلٌ  فإن كان يف مباح ،به لُ يعتقد ما ال يعمَ 
 يف أصولٍ  دُ منعقِّ  ينُ . والدِّ ينُ عليه الدِّ  دَ قَ عَ انْـ ه فيما الفِّ تختلف احلكم خبِّ فد قَ خيالف يف املعتَـ 

. والتعبُّد ابلتكليف ما اختصَّ  :ة. والفروعما اختص ابلتوحيد والنبوَّ  :. فاألصولوفروعٍ 
 .والنبوة ،ما اختص إبثبات التوحيد :أصول األصول . فإنّ وللفروع أصولٌ  فروعٌ ولألصول 

 ،من الدين ام قطعً لِّ ما عُ  :ة. وأصول الفروعوأعالم النبوَّ  ،فاتابلصِّّ  ما اختصَّ  :وفروعه

                                                           
 

 . 392ص العايل ( ينظر: املطلب 1
 ( يف )و(: براه. 2
 (.8/215(، وروضة الطالبني )19/18( ينظر: هناية املطلب ) 3
 (.1٧/169من احلاوي الكبري )املثبت . والصحيح ( يف )و(: جيرح. وهو خطأ 4

 /ب(241)و/
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املخالف يف فروع و  ،ما عرف بغري مقطوع به. فاملخالف يف أصول األصول كافر :وفروعه
ة متواترة أو ه من قرآن أو سنّ قدصب مقطوعٌ  خربٌ  رّدهفإن  ،األصول من الصفات وأعالم النبوة

 إن اتفق أهل احلق على تكفريه ؛من ذلك ه شيءٌ ردُّ ي ما ملو  .فهو كافرابالستحالة العقلية 
 لٍ ثَ مَ  بِّ رْ عن ضَ  نغيُ  رٌ فهذا أصل مقرّ ، فهو عدل. وإن اختلفوا فيه (1)،]سقطت عدالته[

ين ابإلمجاع كوجوب ه من الدِّ علم أنّ  امكاألصول. فا الفروع فأصوهلا  . وأمّ مذهبٍ  نيِّ يِّ وتعْ 
ا ما ليس . وأمّ وه، فجاحده كافرٌ ووجوب الزكاة وحن ،واستقبال الكعبة هبا ،وأعدادها ،الةالصّ 

عتقد ا ما :أحدها ،اء وهو ثالثة أضربديف األ :أحدمها ؛فيها قسمان االختالفف (2)أبصول
 وتكفريَ  مبواالهتم أليب بكر وعمرَ كمن يرى من اخلوارج ،ه ه ومالِّ دمِّ  باحةَ تواس هِّ خمالفِّ  به تكفريَ 

 د أنّ قَ الفريقني. مث يرى الفريقان هبذا املعتَـ  تكفريَ  هم يف عليّ دِّ قَ مبعتَـ  نَ وْ يرَ  . وكالغالةِّ األمةِّ  مجيعِّ 
 ؛األعظمَ  وادَ لتكفريهم السّ  ارٌ فهؤالء كفّ  ،هاذراري إابحة يف قتل رجاهلا وسيبِّ  دارُ  اإلسالمِّ  دارَ 
من  :الثاين (3).م الشرع نفوس أهلها وأمواهلم[لدار حرّ  ، ]واستباحةٍ ي إىل تعطيل اإلسالماملؤدِّّ 

ل من الصحابة لتكفري الصدر األوّ  ضَ فإن تعرَّ  ؛وال يرى استباحة دمهيعتقد تكفري خمالفيه، 
حكم  ةصاعصرهم خ روا أهلَ وكفّ  ،واتبعيهم إبحسان فهو كافر. وإن مل يتعرضوا لتكفريهم

 هم دون كفرهم.قِّ سْ بفِّ 

فيه  بَ أن يرتكِّ  :أحدمها، خمالفيه فهو ضرابن أن يبتدع رأاي ال يعتقد به تكفريَ  (4)]الثالث[
إن متسك فيه  :ه دون كفره. واثنيهماقِّ سْ ُيكم بفِّ  ه بتأويل فهو ضالُّ فيوال يتمسك  ىاهلو 

 مجاع الصحابة فهو ضال  . فإن كان إه اإلمجاعَ أن خيالف معتقدُ  :أحدمها :بتأويل فهو ضرابن
                                                           

 

 ( إلمتام املعىن.1٧/1٧0( ساقط من )و(، والتكملة من احلاوي الكبري ) 1
 ( يقصد بذلك فروع الفروع. 2
 ( إلمتام التقسيم.1٧/1٧1كبري )( ساقط من )و(، والتكملة من احلاوي ال 3
 ( يف )و(: الرابع. وهو خطأ. 4
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 ،ةً  إمجاع الصحابة خاصَّ رَب فإن كان ممن يعتقد أن اإلمجاع املعتَـ  ؛وإن كان إمجاع غريهم ،فاسقٌ 
أن ال خيالف معتقده  : فهو فاسق. والثاينوإاّل  ،على عدالته وفه ،غريهم أو استحالة امجاعِّ 

به  قَ سِّّ فُ  سبا  فإن كان  ،حابةإىل القدح يف بعض الصّ  فةُ لبه املخا يَ ضِّ تـُفْ فإما أن  ،اإلمجاع
 :من اجتمع فيه أمران ؛بل الصحابة ،سول أو رآه صحابيا  من عاصر الرّ  وليس كلُّ  .رَ عزِّ و 

ه له ومتابعتِّ  (1)ه[رِّ َنصْ ه و تِّ رَ ]حضْ ه له يف تِّ رَ سول عليه السالم مبكاثَـ ابلرّ  صَ خصَّ تي أن :أحدمها 
 ا.من األعراب صحابي   معه ، وال من غزاالوفود نعليه م مَ دِّ ين والدنيا. فليس من قَ يف الدّ 

ولذلك مل  .ه إليهيْ ه ونواهِّ أوامرَ  يَ ْقضِّ يَـ  نهم وأببسرائرِّ  قثِّ يَ  أبنّ  ،به سولِّ الرّ  اختصاصُ  :والثاين
فإن كان من  ؛وضاللٍ  قٍ سْ إىل فِّ  هُ تُ سبَـ نالصحايب  حُ رْ جَ وإن كان  .ابةحيكن املنافقون من الص

فإن كان من أهل بيعة الرضوان  ؛. وإن مل يكن منهمة فهو فاسقٌ هلم ابجلنّ  املشهودِّ  العشرةِّ 
فإن كان مات قبل وقعة اجلمل وصفني فكذلك. وإن كان من  ،فكذلك. وإن مل يكن منهم

م ذلك غري احلكم املتقدِّ  وغريهم يف أنّ املشاركني يف وقعة اجلمل وصفني فقد اختلف أصحابنا 
عن سرائرهم يف  فَ كشَ ال يُ  ،ابطًناو  ظاهرًا قطًعاوهم على عدالتهم  ،ال :فيهم. قال األكثرون

غريهم من كم  أهنّ  :ه فاسقا. وقال مجاعةق أحدهم كان بتفسيقِّ ومن فسَّ . شهادةٍ  / وال روايةٍ 
فال تقبل شهادة أحدهم إال بعد الكشف عن عدالتهم  ا،ال ابطنً  اً ظاهر  عدوالً  ،عصارأهل األ

إىل القدح يف  ض به املخالفةُ وإن مل تف .ق بذلكسُ ق أحدا منهم مل يفْ ا. ومن فسَّ ابطنً 
ل هبا وّ أت ه لشبهةطاعتِّ  عِّ لْ وخَ  مبُشاقَّتِّهالعدل  مهامي على إبغالإىل ضت به تففإن ا ،الصحابة

ه وإن كان قتالُ  ،قسِّّ تدأ قتاله فُ بفإن ا ؛وإن قاتله ،عدالتهعلى ل فهو قاتفإن مل ي ؛هِّ تِّ إمامفساد 
 أحكامَ  فال. فقد أمضى عليُّ  وإاّل  ،بقتالهق سِّّ فإن كان دعي إىل الطاعة فامتنع منها فُ  ؛اعً دفْـ 

                                                           
 

 (: "حضرِّه وسفرِّه". 1٧/1٧3( ولفظ احلاوي الكبري ) 1

 /أ(242)و/
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 ضتْ تَ فْـ فإن ا ؛يِّ غْ إىل البَـ  به املخالفةُ  فضِّ وإن مل يُ  (1).نيفِّّ ال اجلمل وصِّ تَ ه يف قِّ يْ علَ  من بغى
ه. وإن دِّ قَ ه ال ملعتَـ هِّ فَ لسَ  قَ سِّّ به عليهم فُ  لَ يْ طِّ تَ ليسْ  ذلكفإن فعل  .بِّ ه ابلتعصُّ يخمالفِّ  ةَ ذَ نابَ مُ 

]إن  الشهادةِّ  دَ نابذة فيها مردو صار ابمل ها سبيالً ريْ هم بغَ عِّ د إىل دفْ جَ م فإن وَ هتَ ذَ ابَ نَ ع به مُ فَ دْ استَ 
ض به . وإن مل يفماهلا فهو على عدالتهابِّْحتِّ  (3)استضرّ وإن  (2)ابحتماهلا[مل يستضر 

بَيمِّنْي  هبا واستباح الشهادةُ  ،مهِّ يْ يف دعاوِّ ه موافِّقِّي فإن اعتقد تصديقَ  ؛إىل املنابذة (4)[ةخالفامل]
 لِّ فهؤالء أسلم أهْ  علمه، مبا وال يشهد إاّل  ،وإن مل يعتقده (5).هُ مل تقبل شهادتُ أو بغري ميني 

وجيعلها أهل الوعيد  ،اكً ْر هم شِّ املعاصي فجعلها بعضُ  ف يرون تغليظنْ صِّ  :فاننْ وهم صِّ  واءِّ األهْ 
 وقبول الشهادةِّ  وكالمها يف العدالةِّ  ،(٧)هايضِّ وِّ ها وتفْ ئِّ اإرجها يف فَ فيختف يرون نْ وصِّ  (6)خلودا.

 .سواءٌ 

 :شروط ةِّ ع بستَّ دَ أهل األهواء والبِّ  شهادة ا قبولَ مقتضيً  فصار هذا التفصيلُ 
                                                           

 

، َعنِّ  1 ( أي: قرر عدم السَّيبِّ وعدم أخذ الغنيمة. روى ابن أيب شيبة قال: َحّدثنا  َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامِّ
ْس ، الصَّْلتِّ ْبنِّ بـَْهرَاَم، َعْن َعْبدِّ اْلَملِّكِّ ْبنِّ َسْلٍع، َعْن َعْبدِّ َخرْيٍ، َأنَّ َعلِّي ا " ملَْ َيْسبِّ يـَْوَم اجلََْملِّ   َومَلْ خُيَمِّّ

ُس أَْمَواهَلُْم؟ قَاَل: فـََقاَل: قَالُ  نِّنَي ، َأاَل خُتَمِّّ رَي اْلُمْؤمِّ رَُها؟»وا: اَي أَمِّ قَاَل: قَاُلوا: َما ُهَو إِّالَّ « َهذِّهِّ َعائَِّشُة َتْسَتْأمِّ
 .3٧٧65( ورقمه: ٧/535َهَذا ، َما ُهَو إِّالَّ َهَذا". مصنف ابن أيب شيبة )

ريِّ وروى أيضا، قال: حدثنا َشرِّيٌك، َعْن  سِّ َ أبَِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ إِّْسَحاَق، َعْن َأيبِّ َجْعَفٍر، قَاَل: َكاَن َعلِّي  إَِّذا ُأيتِّ
اَلَحُه ، َوَأَخَذ َعَلْيهِّ َأْن يـَُعوَد ، َوَخلَّى َسبِّيَلُه " مصنف ابن أيب شيبة ) فِّنَي َأَخَذ َدابَـَّتُه َوسِّ ( ٧/549صِّ

 .3٧859ورقمه: 
 ( امتاما للمعىن.1٧/1٧5اوي الكبري )( سقط من )و(، والتكملة من احل 2
 .90، الرائد ص538. معجم الوسيط صأي: تضّرراستضر (  3
 (.1٧/1٧5( يف )و(: احلاجة. ولعله من التصحيف، واملثبت من احلاوي ) 4
 (.1٧/1٧5( يقصد بذلك اخلطابية. ينظر: احلاوي الكبري ) 5
 ( أي: اخلوارج. 6
 ( أي: القدرية. ٧
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 ما احنلوه بتأويل سامع.أن يكون  :أحدها 

 .مجاعإأن ال يدفعه  :واثنيها

 حابة.ضي إىل القدح يف الصّ فأن ال يُ  :واثلثها

 أن ال يقاتل عليه وال ينابذ فيه. :ورابعها

 ه.أن ال يرى تصديق موافِّقِّيه على خمالِّفِّي :وخامسها

اختالف يف الفروع  يف الشهادة ظاهٌر. وأّما هموحتفُّظُ  ،ةً م مرضيَّ فعاهلُ أكون أن ت :وسادسها
، كاإلمجاع على ةِّ دون العامّ  ةِّ وهو ما خالف إمجاع اخلاصّ  ؛به لَّ ضما  :أحدها :ثالثة أضرب

 ،هاتِّ ها وال على خالَ تِّ على عمَّ  نكح املرأةُ ال ت وأنْ  ،لوارثٍ  ةَ وال وصيّ  ،لٍ اتِّ قَ لِّ  ال مرياثَ  أنْ 
وعدل املتأخرون  ،فيه اخلالفُ  وهو ما شذَّ  ؛ما أخطأ فيه :والثاين. فاسقٌ  فيه ضال   فُ فاملخالِّ 

ه دون ئِّ فهذا ُيكم خبطَ  ؛نيلَ جْ الرِّ  حُ ومسْ  ،نيِّ ينارَ ابلدِّ  ينارِّ الدِّ  وبيعُ  ،ةِّ عَ تْـ مُ احة الْ بَ عنه كاستِّ 
فيه على  خمالفٍ  فكلّ  .نص  فيه  وهو ما مل يردْ  ؛ما ساغ اخلالف فيه :والثالثه. سقِّ ه وفِّ ضاللِّ 

 :عند من قال أً طِّ ا وخمُْ حمق   . وجيوز أن يكونَ دٍ هِّ جمتَ  ب كلَّ عند من صوّ  ق  منهم حمِّ  وكل   .عدالته
(1)انتهى. واحدٌ  بُ يْ صِّ مُ الْ 

                                                           
 

 (.1٧6-1٧/168احلاوي الكبري )ينظر: (  1
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  فرعان

من استباح دم غريه من املسلمني ومل يقدر على  :قال بعض أصحابنا :قال الروايين :لاألوّ 
وإن كان  ، مث شهد عليه قبلتاًل وِّ متأغريه  شتمومن  .قبل شهادتهت مل يه فقتللقتله فشهد ع

  (1)مل تقبل شهادته عليه. يةً بصعبل شتمه  لٍ وِّ أغري مت

 . ومكروهة ،ومباحة ،احملبة ثالثة مستحبة :املاورديال ق :الثاين

 آخى كما ،د من املعصيةابعَ و ب من الطاعة وما قرَّ  اخلري،هور وظين احملبة يف الدِّ  :فاملستحبة
الس جَ مُ سب وعلى الْ عليه الصالة السالم بني املهاجرين واألنصار لذلك. وكذا احملبة على النَّ 

 (2)ناعة.أو صِّ ب دَ أو أالعلم يف 

واحملبة الستحسان  .فيحب العاصي كاملعاصي (3)[املعاصييف قة فاو امل]احملبة على  :واملكروهة
وبديع  ع هللاِّ نْ وإن كانت الستحسان صُ  فضي إىل ريبة كرهت،ت ىإن كانت هلو  (4):[غريالص]

 (5)وكانت ابملستحبة أشبه. ،ه مل يكرهخلقِّ 

 ومباح.  ،ومكروه ،مستحب ؛والبغض

 عليه. ابُ ثَ يُـ  ؛بغض أهل املعاصي :فاملستحب
                                                           

 

نقله عنه ابن الرفعة، ويوافق ما نص عليه الشافعي يف شهادة هل األهواء. ينظر:  .مل أجده يف البحر(  1
 (.142و  19/140(، وكفاية النبيه )6/222األم )

: "فهذا مباح، تقوى به العدالة وال تضعف به". انظر:  املاوردي( أي: املباح. قال  2
 (.1٧/200احلاوي)

 (.1٧/200)الكبري  احلاوي)و(: املراقبة واملعاصي. والصحيح املثبت موافق ملا يف ( يف  3
 (: الصور.1٧/201( كذا يف )و(. ويف احلاوي ) 4
 (.1٧/201)الكبري  نظر: احلاويي(  5
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 ه أو تظاهر عليه بعداوته.حبقِّّ  َلَوىبغض من  :ملباحاو 

 ،ت شهادتهدَّ فيها رُ  (1)]تَعصَّب[ة، فإن اعَ نَ أو صِّ  مِّ علْ  وأ بِّ ه ملن خالفه يف نسَ ضُ غْ بُـ  :واملكروه
ا بواحد فإن كان خاصً  ؛لغري سبب فهو على عدالته. وإن كان البغضُ  البغضُ  تجاوزُ مل يوإن 

من املأمور به من  خلروجه شهادتهبه  دُّ رَ ا تُـ كان جرحً /أحد ا لكلِّّ وإن كان عامً  ،همل ترد شهادتُ 
 (2)عنها. املنهيِّّ  عةِّ اطَ قَ مُ ة إىل الْ األُْلفَ 

و. فال هْ والسَّ  ،وكثرة الغلط ،ةالشهادة: الغفل األسباب املوجبة لردّ  من لغافالت :السبب الرابع
 التَّحمُّل وبني وقتفإن شهد مفصال  ،وال يضبط ،شهادة العدل الذي ال ُيفظتقبل 
استشعار  دعن لاصواالستف :ال اإلمامق (3)عنه قبلت. وأحواله حىت زالت الريبةُ  ،هِّ ومكانِّ 

فإن  ،لوا فعليه البحث عن حاهلممل يفصِّّ فإن  .ه أمرٌ ابَ رَ إن  ، وكذامٌ تْ حَ القاضي غفلة الّشهود 
 لٌ وجهْ  ةٌ هبا غرَّ تشو ومعظم شهادات العوام ، ةِّ ني قضي بشهادهتم املطلقَ لِّ مغفَّ  م غريُ  أهنّ تبنّي 

 (4)صال.االستف فيتعنّي 

القاضي  دَّ فرَ  ،ق بشيءسْ ابلفِّ  رتٌِّ تَ سْ مُ شهد شاهد  ذافإ شهاد .ال بردِّّ  التغري   :السبب اخلامس
قال أبو بكر  (5)الشهادة. تلكيف غري  قطًعامث اتب قبلت شهادته  ،قهسْ لفِّ  هُ شهادتَ 

مث اتب ال تقبل  ،حديثه عليه السالم لكذبه عليه دانمن رد فإنَّ خبالف الرواية  (6)الصرييف
                                                           

 

 (.1٧/202( يف )و(: غضبه. والظاهر: املثبت من احلاوي ) 1
 (.202-1٧/199احلاوي الكبري )ينظر: (  2
 (.8/216( ينظر: روضة الطالبني ) 3
 (. 19/1٧هناية املطلب )ينظر: (  4
 (.8/216( ينظر: روضة الطالبني ) 5
. نسبته إىل الصَّرْييف، وهو من يصرف حممد بن عبد هللا البغدادي الصَّرييف الشافعي ،أبو بكر ( هو 6

 = روى َعنُه  الداننري والدراهم. قد أخذ العلم عن أمحد بن منصور الرمادي، وعن أيب العباس بن سريج.

 /ب(242)و/
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 (2).القياس القبول كالشهادة :قال النووي (1)روايته بعد ذلك.

ي القاض فردَّ  أو عبدٌ  أو صيبّ  (3)]كافر[ولو شهد  .الشهادة مل تقبل للتهمة تلكوإن أعاد 
سق ولو كان الفا ،قبلت مث أعاد تلك الشهادةَ   (4)والعتقُ  والبلوغُ  ل اإلسالمُ حصم مث شهادهتَ 

 (5)[ميلُ ] :التوبة وجهان دته املردودة املؤدات بعدشها ففي ردّ  ،ا بفسقه حني شهدنمعل
   (6).ا تردُّ األكثرين إىل أهنّ 

ي صغِّ يُ ال  :شهادته مع ظهور فسقه وجهان. قال الشيخ أبو حممد إىلإصغاء القاضي  ويف
 مستسرّالو كان الفاسق  :وقال اإلمام (8)،والغزايل واستحسنه اإلمام (٧)لشهادة العبد والصيب.

                                                           
 

األحكام، ، وله كتاب البيان يف دالئل اإلعالم على أصول على بن حُمَمَّد احللىب. شرح رسالة الشافعي= 
 هـ.330والفرائض، وغريها. وهو أول من صّنف يف علم الشروط. تويف مبصر سنة 

 (.2/129(، وطبقات الشافعية لإلسنوي )3/186) طبقات الشافعية الكربىينظر:  
 . 50التقريب والتيسري ص . ينظر:عنه النووي حكاه(  1
معلقا على قول الصرييف وغريه: " وكل ذلك خمالف لقاعدة مذهبنا  النوويقال  وهو املذهب كما(  2

 املرجع السابق. نفس وال يقوى الفرق بينه وبني الشهادة". انظر:  ،ومذهب غريان
(، وروضة الطالبني 13/32( يف )و(: شاهد، والظاهر أنه تصحيف، واملثبت موافق ملا يف العزيز ) 3
(8/216 .) 
(، هتذيب األمساء 1/402( عتق اْلَمْمُلوك عتقا، إِّذا َصار حرّا َوأْعتقُه َسّيده. ينظر: مجهرة اللغة ) 4

 ( 1/142واللغات )
 (. 13/32( يف )و(: مثل، والظاهر أنه خطأ، والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز ) 5
 (. 8/216لبني )عدم القبول. ينظر: روضة الطا ( صحح النووي 6
 (. 8/216(، وروضة الطالبني )13/33( ينظر: العزيز ) ٧
 (. 19/6٧هناية املطلب )ينظر: (  8
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ه لو منعه من إقامة الشهادة لكان ذلك هتكا فإنّ  ،دتردُّ  والقاضي عامل به فهذا موضعُ  ،بفسقه
 (1).ىصغه ال يُ والقياس أنّ  ،صغي وال يقضيفالوجه أن يُ  ،هرت لس

عند إليها  إصغائه ويف (2).قطًعااحلاكم إىل شهادهتم  صغِّ والكافر والعبد فال يُ  ا الصيبّ وأمّ 
  (3).ستزكاءاإلاجلهل حباهلم خالف تقدم يف 

ففي قبوهلا  ،فأعاد تلك الشهادة ،ت شهادته لعداوة بينهما مث زالتدَّ ولو شهد على انسان فرُ 
ن فيما لو شهد ملكاتبه مبال أو لعبده بنكاح اير وجي (4).ا ال تقبلأهنّ  :أصحهما ؛أيضا وجهان

وجيراين أيضا فيما لو  (6).ابلقبول (5)صوجزم ابن القا ،أعادها بعد عتقهمات شهادته مث فردّ 
ولو  .(٧) ]عفومها[ما مث أعاداها بعد ت شهادهتُ دَّ بعفو شفيع اثلث فرُ  من الشفعاءشهد اثنان 

                                                           
 

 (9/339(، املهمات )8/216روضة الطالبني ) وهو الصحيح. ينظر: .(  1
  .(59و  ٧/358، والوسيط )(19/6٧هناية املطلب )ينظر: (  2
وإذا شهد صيب أو نصراين أو عبد فال يسمعها، مل أجده، ولكن قال الشافعي يف املختصر: (  3

 . (18/198ينظر: كفاية النبيه ) واستماعه هلا تكلف.
  (.13/33(، ينظر: العزيز )8/286(، والتهذيب )3/450وهو الصحيح. ينظر: املهذب )(  4
: "قيل ألبيه: ، املعروف اببن القاص قال النوويأمحد بن أيب أمحد القاص الطربي ،( هو أبو العباس 5

، له التلخيص، وأدب القاص ألنه كان يقص على الناس ويرغبهم على اجلهاد". أخذ الفقه عن ابن سريج
 ه. 335القضاء، واملفتاح، واملواقيت وغريها. تويف سنة 

 طبقات الشافعية الكربى(، و 1/68(، ووفيات األعيان )2/253هتذيب األمساء واللغات )ينظر: 
(2/103.) 
  (.13/33ينظر: العزيز )(  6
 (. 8/216( يف )و(: اندماهلما، وهو خطأ، واملثبت موافق ملا يف روضة الطالبني ) ٧
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ففي قبوهلا  ،ه فأعادها بعد إسالمهشهادتَ  فعلمه القاضي فردَّ  بكفره رُّ َيْسَتسِّ كان الكافر 
 (1)ال تقبل. :هماوجهان أصحُّ 

 فرع 

فأعادا شهادهتما  ،ت شهادهتما لفسق األصل مث اتبدّ فرُ  ،شهد فرعان على شهادة أصل
( 3)، أو شهد هو بنفسه مل تقبل.ن فشهدا بذلكاآخر  نافرععليه  (2)[شهد]و أ ،على شهادته

ولو شهد بشهادة مث   (4).بذلك شاهد األصل تتأثرالفرعني لفسقهما مل  ت شهادةُ ولو ردّ 
ما إذا شهد جبرح مورثه قبل االندمال فرددانها  وأحلق به الغزايل .رجع عنها مث أعادها مل تقبل

 (5)غريه فيها اخلالف السابق. جرىوأ .فأعادهادمل اجلرح نمث ا

 .الشهاد  علىاحلرص  :السبب السادس

  :واحلقوق ضرابن

ما يتعلق هبا، كعقود املعاوضات و   ،وعقوبة ،من مال لألدميِّّ  ض  حم   أحدها ما هو حقّ 
به بعد الدعوى واالستشهاد أو قبلهما أو  ا أن يشهدمّ إالقذف. ف وحدّ واألقارير، والقصاص، 

 :وإن شهد به قبلهما ففي قبوهلا ثالثة أوجه ، فإن شهد به بعدمها مسعت إمجاعا،بعدمها

                                                           
 

 (. 8/216(، وروضة الطالبني )13/32( ينظر: العزيز ) 1
 (.21٧-8/216)الطالبني  موافق ملا يف روضة ، وهو خطأ، والصحيح املثبتأشهد( يف )و(:  2
 (. 21٧-8/216( ينظر: روضة الطالبني ) 3
 . املرجع السابق نفسه( ينظر:  4
  (.19/165) (، وكفاية النبيه8/21٧( كالنووي يف روضة الطالبني ) 5
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 يّدعي ه الشاهد حىّت رب خبه أ فإن مل يعلم صاحب احلقّ  (1).ا ال تقبل مطلقاهما أهنّ أصحّ 
 (3) فال.جاهال به مسعت وإاّل  صاحب احلقّ إن كان  / :واثلثها (2)ويستشهده.

 يف يد مغصوابً  ىمن رأ ب اخلالف من اخلالف يف أنّ قرِّ ي (4)شيخيوكان  :قال اإلمام
 (5):قال من احلاكم؟. ، وال نصبٍ به إذنٍ غاصب هل له أن أيخذه ليحفظه ملالكه من غري 

  (6)تص ابملال دون القصاص مل يبعد. والوجه التسوية.خيهذا اخلالف  لو قيل أنّ و 

تعليله أن  مقتضىو  (8):قال (٧)ماء دون غريها.ا تقبل يف الدِّ أهنّ  :عن اجلمهور املاوردي وحكى
 ( 9).ت دون ديون احليِّّ ها يف ديون امليِّّ عَ مَ يسْ 

وإن  ،لنا الشهادة قبل الدعوى فهذا أوىلفإن قب ؛االستشهادعوى وقبل وإن شهد به بعد الدّ 
القاضي  من اخلالف يف أنّ  واخلالف قريبٌ  (10).ا ال تقبلأهنّ  :أظهرمها :منعناها فيها وجهان

                                                           
 

(، وروضة الطالبني 13/34نظر: العزيز )( وهو الذى اقتصر عليه الشيخان وقاال: "هي املبادرة" ي 1
(8/21٧ .) 
 (. 8/230( ينظر: التهذيب للبغوي ) 2
 (. ٧6-13/٧5(، واحلاوي الكبري )1٧/103( ينظر: هناية املطلب ) 3
 ( أبو حممد اجلوين، والد إمام احلرمني، تقدم ترمجته.  4
 . ( أي: اإلمام 5
 (.1٧/103)هناية املطلب ينظر: (  6
 (. 13/٧6احلاوي الكبري )ينظر: (  ٧
 .املاوردي( أي:  8
 ( ينظر: املرجع السابق.  9

على املنع. وقال: "أن البينة قبل االستشهاد ال تكون شهادة". ينظر: حبر  ( . اقتصر الروايين 10
 (.14/105املذهب )

 /أ(243)و/
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احلكم بعد إقامة وهل له  (1)؟على اجلواب قبل سؤال املدعي دعى عليههل له أن يسأل امل
  (2).املنع :واألصح يف الثانية ؟ملدعي احلكم مبوجبهاالبينة قبل طلب ا

 :واثنيها (3)ال تسمع مطلقا. :هاأصح   :أوجه االستشهادمن ذلك يف الشهادة قبل  رويتحرَّ 
إن   :رابعهاو (5) فال.وإاّل  ،عتجاهال به مسُ  إن كان صاحب احلقِّّ  :اثلثهاو (4)تسمع مطلقا.

مطلقا وتسمع  الدعوىال تسمع قبل  :خامسها فال. وإاّل ، و ت مسعت مطلقامليِّّ  كان احلقُّ 
  (6).ال تسمع يف املال مطلقا وتسمع يف الدم مطلقا :وسادسهابعدها مطلقا. 

وقطع  ،املنع :أشبههما (٧):جمروحا بذلك وجهان ففي صريورته ،وحيث رددان شهادة املبادر
رة ن املبادع باته إن أنّ  :وفيه وجه (9)عن جهل منه. فيما إذا كانت املبادرةُ  (8)به العبادي

 مطلقا يف كلّ  يصري جمروحا :فإن قلنا ؟أو صغريةٌ  بعضهم على أن املبادرة كبريةٌ  وبناه ،قبلت
ال يصري جمروحا فأعاد تلك الشهادة بعد  :وإن قلنا .شهادة أو يف هذه خاصة فيه وجهان

يصري جمروحا فأعادها مل تقبل كشهادة  :وإن قلنا (10)ولو يف اجمللس. ،طلبها منه قبلت

                                                           
 

 ( . 14/95( ينظر: حبر املذهب ) 1
 (. 14/96( ينظر: حبر املذهب ) 2
 (. 14/105( ينظر: حبر املذهب ) 3
 (. 106و  1٧/105( ينظر: هناية املطلب ) 4
 (. 3/436( ينظر: املهذب ) 5
 . (8/21٧، وروضة الطالبني )(14/105ينظر: حبر املذهب )أصح األوجه: أنه ال تسمع. (  6
 (.٧/90ين: ال يصري جمروحا، ألن ما جرى منه مل خترم عدالته. ينظر: هناية املطلب )( الوجه الثا ٧
 .ه( هو أبو عاصم العبادي، تقدم ترمجت 8
 (. 8/21٧(، روضة الطالبني )13/34)العزيز والنووي وصححه. ينظر:  ،( نقل عنه الرافعي 9

 ( . 8/21٧(، وروضة الطالبني )13/34( ينظر: العزيز ) 10
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 ،دُّ الرّ  يتأبدال  :القاضيوقال  (1)قاله الشيخ أبو حممد. ؛ر الزمان أو أطالقصّ  ءٌ سوا ،الفاسق
 .ضاه اإلمامقالتهمة قبلت وإن  ءهر انتفاة فظه القاضي مدّ ذا استربأإبل 

إن أعادها بعد التوبة عن املبادرة والتزام  :اثلثها ؛شهادة املعادة ثالثة أوجهالتحرر يف قبول يو 
  (2) فال.عدم العود واالسترباء قبلت وإاّل 

 ؛اآلدميني رضىب يتأثرال د تأكم له فيه حقّ أو  حمض هلل تعاىل ما هو حقّ  :الضرب الثاين
 (3)فمن ذلك الطالق بغري عوض .واستشهاد م دعوىجيوز فيه شهادة احلسبة من غري تقدّ 

 (4)فيه العبد واألمة. ويستوي .والعتاق

من  املشهود عليه يسرتقّ كان إذا  ا تسمع الشهادة ابلعتق إامّ  أنّ  (5)ىالفتاو  ويف :قال الرافعي
  (٧)جم األخري يف الكتابة ال ابلكتابة.وأبداء النّ  ابالستيالدوالشهادة  (6)أعتقه.

لكن سيأيت يف  (8).وجود الصفة ابلعتق بل جيبو  داءاألوطريقه أن يشهد عند  :قال القاضي
 يسرتقُّ وهو قريب من خالف أييت فيما إذا مسع رجال  (9)خالف املاورديالتدبري من كالم 

                                                           
 

 (. 1٧/105ومل ينسبه. ينظر: هناية املطلب ) ( ذكره اإلمام 1
 ( مل أقف عليه.  2
 ( أي: اخللع.  3
 (. 218-21٧/ 8(، وروضة الطالبني )13/35( ينظر: العزيز ) 4
احلسني بن  ه، مجعه تلميذه اإلمام462املروروزي املتويف سنة فتاوي القاضي حسني بن حممد هو (  5

 ه. وهو كتاب مطبوع. 510 مسعود البغوي
 (. 13/3٧العزيز )مل أقف عليه يف الفتاوى. ينظر: (  6
 (. 13/35( ينظر: العزيز ) ٧
 (. 8/231، ينظر: التهذيب )( نقل عنه تلميذه البغوي 8
  . أ(12/115، نسخة ط )(18/124( ينظر: احلاوي الكبري ) 9
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جيوز أن يشهد  :. وقال العراقيونلدعوىأن يشهد بنسبه بل ابال جيوز  زة:و قال املرا ،صبي ا
 لهما اإلماموحصّ  :وجهان (2)وتعليق العتق ،بريديف قبوهلا ابلت :ويوافق قول القاضي (1).بنسبه

 وردّ سمع شهادة احلسبة. قال تفإن مل يسمعها مل  ،به الدعوىخمرجني على الوجهني يف مساع 
وتقبل ابلرضاع  (4).رأي القاضي على قبوهلما واستقرّ   (3).الدعوى الشهادة أوىل من ردِّّ 

 فِّ ضاع مل يكْ من الرّ  أخو فالنةٍ  فالانً  ما لو شهدا أنّ أهنّ  فتاوىويف ال :قال الرافعي (5)م.احملرِّ 
مث  ،القاضي بشهادهتما قضىو  ،ولو شهد اثنان بطالق .وهو يريد أن ينكحها :يقوال حىت

 أنّ  وهو كما مرّ   .إذ ال فائدة يف احلال ،ما مل تقبلبينهما رضاعا حمرِّ  شهد آخران أبنّ 
ا سبة أهنّ يكون املشهود عليه يسرتقه. وهذا يقتضي شهادة احل حىتالشهادة ابلعتق ال تقبل 
  (6)تسمع عند احلاجة. انتهى

 (٧).وآخرين يشعر خبالفه لكن ظاهر كالم الغزايل

 ،وترك للصالة ،والشرك ،والزان ،ويف الردة / (8)و عن القصاص على الصحيحوتقبل يف العف

                                                           
 

 .341أييت يف صفحة (  1
 ( . 8/230( ينظر: التهذيب ) 2
 (. 326-19/325هناية املطلب )ينظر: (  3
العتق يف احلال؛ وكان شيخي : " وال تقبل على التدبري وتعليق العتق؛ ألنه ال يثبت ( قال البغوي 4

 (. 8/230يقول: تقبل؛ كما يف االستيالد، وال تقبل على اخللع والكتابة." التهذيب ) -رمحه هللا -اإلمام
 (. 13/35(، والعزيز )٧/359( ينظر: الوسيط ) 5
 (. 13/3٧العزيز )ينظر: (  6
 (. ٧/359الوسيط )ينظر: (  ٧
 (.13/35(، والعزيز )٧/359( ينظر: الوسيط ) 8

 /ب(243)و/
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  (1).وكذا يف السرقة على املذهب، لكن األوىل يف احلدود السرت .الطريق عوقط

وحترمي  ،وانقضائها ،(4)ةدَّ ووجوب العِّ  ،واإلسالم (3)،اراتوالكفّ  ،(2)وتقبل يف احلكومات
 ،والتجريح ،والتعديل ،وابلبلوغ ،يننيالفقري لغري معيَّ ة مبال والوصيّ  ،(5)اإلحصانو  ،املصاهرة

 (6).التعديل وجه تقدم ويف

ة كاملساجد والفقراء مطلقا قبلت فيه. وإن كان على فإن كان على جهة عامّ  (٧)وأما الوقف
 (9).ا ال تقبلأهنّ  :إىل اجلمهور ونسبه اإلمام (8)الغزايلأصحهما عند  :فوجهانة جهة خاصّ 

                                                           
 

 (. 13/36( ينظر: العزيز ) 1
(، 4/٧0ينظر: هتذيب اللغة )احلُكومة يفِّ أَْرش اجلِّرَاَحات الَّيتِّ لَْيَس فِّيَها دِّيٌَة َمْعُلوَمة. احلكومة: (  2

 (.1/420النهاية يف غريب احلديث واألثر )
ومسيت هبذا ألهنا تغطي اإلمث ومتحها. ينظر: العني  .الكفارات: مجع كفارة. والكفارة لغة: التغطية ( 3
 (.2/808(، الصحاح اتج اللغة )5/358)
العدة: هي تربص يلزم املرأة عند زوال النكاح املتأكد أو شبهته. ينظر: التعريفات للجرجاين  ( 4

 .148ص
هو أن يكون الرجل عاقاًل ابلًغا حر ا مسلًما، دخل ابمرأة ابلغة  ا:لغة: املنع. واصطالح ( اإلحصان: 5

، وشرح حدود ابن عرفة 12عاقلة حرة مسلمة، بنكاٍح صحيح. ينظر: التعريفات للجرجاين ص
(1/496) . 
 (.13/36العزيز )ينظر: (  6
ينظر:  ة.( وقف: يف اللغة احلبس، ويف الشرع: حبس العني على ملك الواقف والتصدق ابملنفع ٧

 .253التعريفات للجرجاين ص 
 (. ٧/359الوسيط )ينظر: (  8
 (. 19/85( هناية املطلب ) 9
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 وإاّل  ،فيه مسعتهبما  يثبت :إن قلنا ،وبناه القاضي على اخلالف يف ثبوته ابلشاهد واليمني
  (1)فال.

وال  :قال مث .تقبل يف الطالق دون املال :قال اإلمام ؟(2)هل تقبل يف اخللعوشهادة احلسبة 
أطلقا  يواخلوارزم . والبغوي(3)[ةونالبين]الفراق دون  يثبتأن وال أبعد  ،يثبت تبعاأبعد أن 

 (4).القول بعدم قبول شهادة احلسبة يف اخللع

وتقبل يف  (5)وجهان أظهرمها املنع. يعتق على مشرتيه الذيلقريب قبوهلا يف شراء ا ويف 
  (6).النسب يف أظهر الوجهني

ا لون حنن نشهد على فالن بكذويقو إىل القاضي  أن الشهود جييئون :احلسبةكيفية شهادة و 
 (٧) فهم قذفة. ؛زانفالن  :قالوافإن جاءوا و  ،شهد عليهنفأحضره ل

 فروع 

                                                           
 

قال القاضي: أان إن قلنا: ال يثبت ابلشاهد واليمني مسعت فيه شهادة احلسبة كالعتق. وإن قلنا: (  1
 . (19/235يثبت هبما، فال. ينظر: كفاية النبيه )

(، والتعريفات 3/96( اخللع: إزالة ملك النكاح أبخذ املال. ينظر: هتذيب األمساء واللغات ) 2
 . 101للجرجاين ص

 (. 19/85( يف )و(: البينة، واملثبت موافق ملا يف هناية املطلب ) 3
 . (19/234، وكفاية النبيه )(8/230التهذيب )ينظر: (  4
 (.13/35( ينظر: العزيز ) 5
 (.8/218( ينظر: روضة الطالبني ) 6
 (. 13/3٧( ينظر: العزيز ) ٧
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به و  ،ال :أحدها :احلبسة به وجهان ىيف مساع دعو  ؛ما تقبل فيه شهاد  احلسبة :ّولاأل
 أو امرأةٌ  لو ادعى رجلٌ  :املاورديويوافقه قول  (2)،إىل العراقيني ونسبه اإلمام (1)،أفىت الفقال

ه اشِّ رَ على فِّ  دلِّ ه وُ أو أبنَّ  ،هتِّ يَّ ه وحرِّ بِّ سَ وسأل القاضي مساع البينة بنَ  ،كذا  ببلد ار  ح اله ولدً  أنّ 
أو يف  ،قد مات إن كان الولدُ  الكتابةُ ة و نَ البيِّّ  له مساعُ  جازَ  ،ذلك البلد يبه إىل قاض بَ ليكتُ 

ه منه ت نسبُ بُ ثْـ ه إذا مل يَـ ها ألنَّ يته دون نسبه مل يسمعْ شهد حبرِّ ت فلو كانت البينة  .هرَ قيد من أسَ 
ية ا للحرِّ ه موجبً فإن كان ثبوتُ  ؛هتِّ وإن كانت تشهد بنسبه دون حريَّ  ،يف الطلب مل يكن له حق  

أو ال يتعلق هبا يف  ،هاعْ مل يسم هُ ه وال اسرتقاءَ تَ ذكر موْ تولو مل  .وإال فال ،مسعها وكتب هبا
  (4)نعم. :واثنيهما للقاضي (3).مطلوبٍ وال  لطالبٍ  احلال حق  

آدمي  تعلق هبا حقُّ إذا مل ي حدود هللا تعاىل يف الدعوىال تسمع  :وقال ابن الصباغ
  (5)هارت الستحباب س

فإن  .مالكه علىه و مل يردُّ أ ،لسرقة إذا مل ميلك السارق املالا تسمع يف اإهنّ  :جينيوقال البند
الن قوهذان النّ  (6).وشرب اخلمر ،واللواط ،انا هلل فال تسمع كالزّ حق   تْ ضَ حَّ متوجد ذلك فقد 

وُيتمل أن يكون  ،وُيتمل أن يكون ذلك وجها اثلثا .يف احلدودماع يقتضيان اجلزم بعدم السَّ 
 ختصيصا للخالف بغريها.

                                                           
 

 . 263ص (، وفتاوي القفال8/218( ينظر: روضة الطالب ) 1
 (. 19/325( ينظر: هناية املطلب ) 2
 (. 223-16/222احلاوي الكبري )ينظر: (  3
 (. 8/231. ينظر: التهذيب )البغوي ( نقله عنه تلميذه اإلمام 4
أن حد القذف تسمع فيه الدعوى؛ ألن الغرض فيه اليمني، خبالف حد الزان   ( ذكر ابن الصباغ 5

 ، حتقيق يوسف املهوس. 200والسرقة، فال تسمع ما مل يتعلق به حق اآلدمي. ينظر: الشامل ص
 (.4/355املطالب )أسىن ( انظر:  6
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 بينة بذلك وقامتسيدان أعتق أحدان  نّ إ :إىل القاضي وقااللو جاء عبدان  :الثاين 
  (1)م دعوى.الستغناء البينة ابلعتق عن تقدّ  فاسدةٌ  الدعوىوإن كانت  ،مسعت

 دَ شهو امل ىحبيث ير  الشاهدُ  تفيَ ليس من احلرص على الشهادة املانع من قبوهلا أن خي :الثالث
يف  افيتخم ل الشهاد   من حتمَّ  شهاد    بل تصحّ  ،الشهادة لعليه ليتحمَّ  املشهودُ  عليه وال يراهُ 

  (3).وال تقبل على القدمي (2).ديد املشهوراجل

 .إن كان جلدا ال خيدع تقبل يف القدمي أيضا :وقالوا ،الرجل خيدعده مبا إذا كان من قيّ ومنهم 
إىل تكذيبه  يبادرال  حىّت ء اداأله يشهد عليه قبل وعلى اجلديد يستحب أن خيرب اخلصم أبنّ 

على ونتصادق  لنتحاسبط بيننا سَّ توَ  :ره القاضي. ولو قال اثنان لثالثفيعذ هشهد علي إذا
ولزمه صار متحمِّّال له  شيًئاع بينهما مس اإذو  .الغٍ  (4)]فالشرط[ جرىتشهد علينا مبا أن ال 

  (6).إيلّ  وترك الدخول يف ذلك أحبّ  :قال ابن القاص (5)أداءه عند الطلب.

 -:هبا الشهاد  ردّ ن تي  ين آخر  ذكر بعض األصحاب أمر   :الرابع

                                                           
 

 (. 8/219ينظر: روضة الطالبني ) ( 1
 (. 13/34(، والعزيز )٧/360( ينظر: الوسيط يف املذهب ) 2
، كفاية النبيه (35٧و  13/356ينظر: البيان للعمراين )والقاضي احلسني.  حكاه الفوراين(  3
(19/230) . 
 ( يف )و(: فالسرع، وهو خطأ، والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز.  4
(: " فهذا شرط ابطل وعليه أن 8/21٧يف روضة الطالبني ) (. وقال النووي13/35العزيز )ينظر: (  5

 يشهد."
 (.19/231ينظر: كفاية النبيه )(  6
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  (3).ابلسفهشهادة احملجور عليه ترد ( 2)(1)قال الصيمري :أحدها

وإن كانت له  ،مل تقبل شهادته ةٌ مَ هِّ فْ مُ  /فاألخرس إن مل يكن له إشارة .اخلرس :اثنيهماو 
 (5)الطيبوالقاضي أبو  (4)،ياحلناطواختاره  ،تقبل :أحدمها ؛ففي قبوهلا قوالن ؛ةفهممإشارة 

ا ال أهنّ  :هما عند األكثرينصحّ وأ (٧)مواضع. يف املاورديوجزم به  (6)،بوصاحب املهذّ 

                                                           
 

، هنر من أهنار ةعبد الواحد بن احلسني الصيَمري. الصيمري منسوب إىل َصْيَمر  ،أبو القاسمهو (  1
البصرة. سكن البصرة، وحضر جملس القاضي أىب حامد املروروذي، وتفقه بصاحبه أىب الفياض البصرى،. 

صاحب احلاوي، كان حسن التصانيف، وَصنَّف ُكتًبا كثرية منها  املاورديوتفقه عليه أقضى القضاة 
 ه.386ختصر يف أحكام الشهادات. وغريها. توىف الصيمرى بعد سنة اإليضاح يف املذهب، وامل

 (. 3/339) طبقات الشافعية الكربى(، 2/265ينظر: هتذيب األمساء واللغات )
صيمرة: ابلفتح مثّ السكون، وفتح امليم مثّ و بصرة.الصيمري: نسبة إىل صيمر، وهو هنر من أهنار ال(  2

راء، كلمة أعجمّية، وهي يف موضعني: أحدمها ابلبصرة على فم هنر معقل وفيها عّدة قرى تسّمى هبذا 
يقع اليوم يف  االسم. والّصيمرة الثانية: بلد بني داير اجلبل وداير خوزستان، وهي مدينة مبهرجان قذق.

(، ومراصد األمساء على أمساء األمكنة 3/439ينظر: معجم البلدان ) مدينة لورستان يف دولة إيران.
 .   (.2/860والبلدان )

 (. 8/219(، وروضة الطالبني )13/38( نقل عنه الشيخان. ينظر: العزيز ) 3
ّي. واحلناطي نْسَبة جلَماَعة من أهل احلسني بن حممد بن احلسن احلناطي الطَّرَبِّ  ،( هو أبُو عبد هللا 4

طربستان. قدم بغداد وَحدَّث هبا عن عبد هللا بن عدى، وأىب بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلى، وحنومها. 
الطربى، وغريمها. قال  روى عنه أبو منصور حممد بن أمحد بن شعيب الروايىن، والقاضى أبو الطيب

 السبكي:" ووفاة احلناطي فِّيَما يْظهر بعد األربعمائة بَِّقلِّيل أَو قبلَها بَِّقلِّيل َواأْلول أظهر" 
 (. 4/369) طبقات الشافعية الكربى(، و 2/254ينظر: هتذيب األمساء واللغات )

 (.13/3٧لعزيز ). ينظر: امل أقف له على كتاب. وقد نقل عنه الرافعي
 . 222التعليقة الكربى ص ينظر: (  5
 (. 3/346للشريازي ) الشافعي ( املهذب يف فقه األمام 6
 (، وجزم أنه املذهب. 1٧/43( احلاوي الكبري ) ٧

 /أ(244)و/
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منع قبوهلا راجع إىل  :ويقال ،رس مانعا من القبولاخل عدّ أن ال يوجيوز  :قال الرافعي (1)،تقبل
  (2)ال يف املنع من قبوهلا بعد وجودها. ،وجود حقيقة الشهادة

  (3)والبدوي على القروي. ،على البدوي تقبل شهاد  القرويّ  :اخلامس

أو ال.  ، سواء أقيم عليه احلدُّ ذف بعد التوبة الظاهر  والباطنةاتقبل شهاد  الق :السادس
غريه. وتقبل شهادة  (4)[ما]، ويف فيه دَّ فيما حُ وكذا تقبل شهادة احملدود يف الزان بعد التوبة 

 (5)ب ويوثق بقوله.كذال ي الذيوال تقبل شهادة الفاسق   .ولد الزان

  -:تنيدذكر قاعن خامتة

وأضدادها مانعة من  (٧)،ة  األوصاف املعترب  يف قبول الشهاد  ستّ  م أنّ تقدّ  :(6) هااحد  ]إ
عرفة التكليف مب بَ ي سلْ زواهلا. أما الوصف املقتضِّ  قِّ والكالم على القاعدة يف حتقُّ  .قبوهلا

                                                           
 

 (. 8/219(، وروضة الطالبني )13/38( ينظر: العزيز ) 1
 (. 13/38العزيز )ينظر: (  2
 (. 8/219(، وروضة الطالبني )13/3٧( ينظر: العزيز ) 3
 .زائدة يف )و(؛ والظاهر حذفه ) 4
(. شهادة ولد الزان وشهادة احملدود بعد التوبة 8/219(، وروضة الطالب )13/3٧( ينظر: العزيز ) 5

 (.6/226منصوص عليهما. ينظر: األم )
 بت.يف )و(: أحدمها، والصواب املث ) 6
 ./أ231انظر: و/ ) ٧
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 وكذا زوال الرقِّّ  ،وزوال اجلنون ابإلفاقة (1)،كزوال الصيب ابلبلوغ كما يف احلجر  ؛ظاهرٌ زواله 
 من غري استرباء. شهادته فإذا أسلم الكافر قبلت  .والكفر ابإلسالم ،ابلعتق

وال يتصور أن يؤمن وال  .ه على كفرهدمُ نته بو تا وإامّ  ،من كفره بةً و تسالمه إوليس  :قال اإلمام
الكفر يسقط ابإلميان  رُ زْ وِّ . مث على الكفر الندمَ  اإلميانِّ  ةُ بل جتب مقارنَ  .يندم على كفره

 .فتوبة مظنون غري مقطوع به ،وما سواه من التوبة .وهو مقطوع به ،إمجاعا والندم على الكفر
وإن استبدل معاص  .الكافر إذا أسلم واتب عن كفره صحت توبته وانعقد اإلمجاع على أنّ 

 (2)انتهى .أخر

هو  :من أصحابنا (3)ما سواها مظنون هو الصحيح. وقال مجاعة من املتكلمنيو  :وقوله
 (4)به.مقطوع 

                                                           
 

( احلجر: يف اللغة: مطلق املنع، ويف االصطالح: منع نفاذ تصرف قويل ال فعلي؛ لصغر، ورق،  1
 . 82وجنون. ينظر: التعريفات للجرجاين ص

احلاوي الكبري و  ،163ص اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد. ينظر: املاوردي( ووافقه  2
(1٧/31 .) 
( هم أصحاب املدرسة األصولية الذين ألفوا يف علم األصول، وأسس بنياهنم على علم الكالم. ومنهم  3

(، واإلحكام يف علم األصول لآلمدي 3/66وابنه. انظر: التقريب واإلرشاد للباقالين ) اجلبائي
(3/92.) 
( يقصد به املعتزلة: فإهنم يقولون أن قبول التوبة حتٌم على هللا. ينظر: اإلرشاد إلمام احلرمني ص  4

 .(8/224، وروضة الطالبني )163



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 208 
 

بعضهم من  استثىنو  (1)ق وجود شروطها.لعدم حتقُّ  ؛هلابقبو عدم القطع  أنّ  وأشار الغزايل
  (2).وعاقر انقة صاحل ،وقابيل ،وهاروت وماروت ،إبليس :همال تقبل توبتُ  الكفار أربعةً 

 ،فقد قال مجاعة منهم القاضي أبو الطيب ،دة مث أسلموأما املرتد فإن كان عدال قبل الرِّ 
وقاسه البندنيجي على الكافر  (3)ه االسترباء بال خالف.ال يشرتط يف حقّ  :والبندنيجي

ال يشرتط  :املاورديوقال  (5).الباطنةُ  مع ذلك التوبةُ يعترب  :وغريه املاورديقال  (4)األصلي.
 أن إاّل  ،ه القتل فال تقبل شهادتهئاتِّقأما إذا أسلم عند ا ،القتلتوبة استرباءه إذا أسلم عن 

 (6)وإصالح عمله. ،منه شروط العدالة ابسترباء حالهيظهر 

 (٧).وسيأيت ،ويشرتط يف قبوله االسترباء ،فزواله ابلتوبة الفسقوأما 

 .ه فيه من االسترباء املعترب يف الفسقألنّ  ،حكم الفسقفحكمه  رام املروء اخنوأما 

                                                           
 

َعْت َشرَائِّطَُها َفهَِّي َمْقُبوَلٌة ال حمالة؛ اعلم أنك ( قال الغزايل 1 إذا فهمت : " بيان َأنَّ التـَّْوبََة إَِّذا اْسُتْجمِّ
 (.4/13معىن القبول مل تشك يف أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة". إحياء علوم الدين )

( قال اهليتمي: " وأقول بل هذا ظاهر يف إبليس، وليس بصحيح يف هاروت وماروت، بل الذي دلت  2
عليه قضيتهم املسندُة خالفا ملن أنكر ذلك أهنم إاما يعذبون يف الدنيا فقط، وأهنم يف اآلخرة يكونون مع 

ائتة عنهما، ألهنما ماات قبل املالئكة بعد ردهم إىل صفاهتم". والذي يظهر أن توبة قابيَل وعاقرِّ الناقة ف
وحاشية اجلمل على شرح املنهج  ،(10/245توبتهما، والتوبة بعد املوت ال أثر هلا ينظر: حتفة احملتاج )

(5/385.) 
 . 1٧3التعليقة الكربى حتقيق إبراهيم السهلي صينظر: (  3
لب عبدهللا بن حاسن بن ( مل أجده، ونقله ابن الرفعة يف تكملة. ينظر: املطلب العايل حتقيق الطا 4

 .    440حمسن األمحدي ص
 (. 1٧/30احلاوي الكبري )ينظر: (  5
 . (19/152، وكفاية النبيه )(1٧/31احلاوي الكبري )ينظر: (  6
 .(19/229، وكفاية النبيه )(1٧/105)ينظر: هناية املطلب (  ٧
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وإذا  .فزوال ذلك ظاهر ،أو دفع ضررٍ  ب نفعٍ لْ ، فإن كانت جبالشهادة ردَّ  املوجبةُ  همةالتّ وأما 
 .شهادته تْ لَ بِّ قُ  هُ بَ حجَ  د وارثٌ دّ جتوقد  ،بعد اجلراحة واندماهلا أو قبلهه شهد ملورثِّّ 

 .ق إليها الزوالُ فال يتطرَّ  البعضية  وأما 

آليت يف ته اخلالف ايف مدّ  ءوجيي ،ها من االسترباءبضدِّ  فاصاالتبعد زواهلا  بدّ ال والعداو 
 .وال لومة فيها إذ ليس مبعصيةالفاسق، 

فإن كان األمر خفي   ؛ابلردِّّ  . وأما التغريُّ ُيتاج فيه إىل استرباءوال  ،زواله ظاهر لوالتغف  
إذا قبلنامها بعد زوال  والفاسق املعلن والعدوّ  .فزواله ال يوجب قبول الشهادة ،كالفسق اخلفي

 فظاهر.والعبد ذلك لو مل ترد شهادته. وأما عتق املكاتب 

قبول ال يشرتط يف  :قال البغوي ،على القول بصريورته جمروحا الشهاد  علىاحلرص وأما  
، وال يبلغ ه يستربأأنّ  ونقل اإلمام (1)شهادته استرباء. فلو أعادها يف جملس آخر قبلته.

ويذكر أنه ال  /واختار أنه يشرتط مع ذلك أنه يتوب عن ذلك. الفاسقِّ  ه مبلغ استرباءِّ ستربائِّ اب
(3)يستربأ بيومني أو ثالثة. :وقال القاضي (2)يعود مثله.

                                                           
 

 (. 8/286التهذيب )ينظر: (  1
 (. 1٧/105هناية املطلب )ينظر: (  2
 (. 19/15٧( ينظر: كفاية النبيه ) 3

 /ب(244)و/
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 . مث الكالم يف حقيقة التوبة وحكمها

رية مطلقا على القول، وقال بعضهم: كبرية أو صغ  أتىمن  فهي واجبة على كلّ  :أما حكمهاو 
وصوم  ،عمَ واجلُ  ،وابلصلوات ،رة ابجتناب الكبائرا مكفَّ ألهنّ  ؛داومإذا ا جتب يف الصغائر إامّ 

 وهو بعيد. (1)املغريب اينيعزى إىل ابن اهلرمضان. وهذا يف كتب األصول 

 اليت بني هللا تعاىل وبني العبد وهبا يرتفع : وهيفالتوبة تنقسم إىل ابطنة حقيقتها اأمو 
  (4).(3)وهي اليت يتعلق هبا عود أهلية قبول الشهادة والوالية :ةوإىل ظاهر  (2).]اإلمث[

وإىل  ،آدميّ  به حقّ  قُ تعلَّ يوهي تنقسم إىل توبة عن ذنب ال  :التوبة الباطنة ّولاأل :القسم
 . آدميّ  توبة عن ذنب يتعلق به حقّ 

وشرب اخلمر  ،والزان .كوطء األجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر :لفالضرب األوّ 
سا متلبِّّ  إن كان واإلقالع عنه يف احلال ،فتحصل التوبة فيه ابلندم على ما مضى ،من الكبائر

 (5)والعزم على أال يعود إىل مثله. ،به

                                                           
 

شاعر، ، مقرئ، فقيه املشهور ابلشرف. حممد ابن هاين املغريب األندلسي. ،( هو الشيخ أبو القاسم 1
 الوايف ابلوفيات ينظر:  .ه362 تويف يف سنة .أديب، صحيح االعتقاد، افىت بدمشق، وتويف هبا

 .132٧ص  ، وحلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر(1/260)
 ( انقص من )و(، والتكملة من روضة الطالبني؛ لتمام املعىن.  2
َمارَة.( اْلوِّ  3  (.15/323(، وهتذيب اللغة )1/246ينظر: مجهرة اللغة ) اَليَة: اإْلِّ
 (. 8/219(، وروضة الطالبني )13/38( ينظر: العزيز ) 4
 (. 220-8/219(، وروضة الطالبني )13/38( ينظر: العزيز ) 5
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سا هبا يف احلال أو ال ميكنه اإلتيان هبا يف يف حق من ليس متلبِّّ  وقد يكون ابلندم خاصةً 
  (2)خالفا لبعض املعتزلة. (1)،توبته مقبولةٌ  فإنّ  ،من الزان بوال يف املستقبل كتوبة اجملبو  احلال

االقالع يف احلال والعزم على عدم العود مثرة  :وقال (3)رها ابلندم فقطفسّ ومن العلماء من 
 (٧).ني إىل األشاعرةونسبه بعض األصوليِّّ  (6)،التوبة (5)[يْ شرطَ ]وجعلهما بعضهم  (4).الندم

 (8)ط مع ذلك أن يكون هلل تعاىل.وشرَّ  ،الثالثة إىل املعتزلة التوبة األمورُ  نسب القول أبنّ يو 
فعه ده قد يفإنّ  ،كمن قتل ولده  ،ي هللا تعاىلهنال ملخافته  ،فقد يندم العاصي عن معصيته

 ابملال. ابلبذلوندم عليها  ،كثريا يف معصية  مااًل وكما إذا بذل الشيخ  .هلكونه ولدَ 

                                                           
 

 (.10/242حتفة احملتاج )، و (1/220( وهو املذهب ينظر: قواعد األحكام ) 1
( وقال ابن حجر اهليتمي: "...وهبذا علم أن توبة العاجز عن العود صحيحة ومل خيالف فيها إال ابن  2

ينظر: الفرق بني الفرق  وا عليه مبا تقرر يف حنو اجملبوب"وردّ ، قال: ألنه ملجأٌ إىل الرتك. اجلبائي
 .(2/363الزواجر عن اقرتاف الكبائر )، و (19/159،  وكفاية النبيه )1٧6ص
( وبه جزم إمام احلرمني وقال يف اإلرشاد : "التوبة هي الندم على املعصية، ألجل ما وجب له" مث  3

يف التوبة، وما عداه يتزايد قال: "فإن قيل ملا قلتم  إن التوبة هي الندم؟ قلنا: ألنه الثابت الذي ال يزول 
وخيتلف، ومنه ما يثبت اترة وينتفي أخرى..." ينظر: اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد 

 . 160ص
 (. 4/3(، وإحياء علوم الدين )14/128( ينظر: املرجع السابق، وحبر املذهب ) 4
 . يف )و(: شرطا، والصحيح املثبت(  5
 ( . 14/130(، وحبر املذهب )1٧/29( ينظر: احلاوي الكبري ) 6
  .(2/4٧2ينظر: حاشية البجريمي على اخلطيب ) ( ٧
 . (8/223ينظر: روضة الطالبني ) ( 8
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ويشرتط وقوعها يف وقتها وهو ما قبل  ،ةفيها من النيّ  والتوبة من أعظم العبادات فال بدّ 
التوبة عن غريه، فقد يتوب عن  ،وال يشرتط يف التوبة عن ذنب (2).واملعاينة (1)الغرغرة
  (5)خالفا للمعتزلة فيها. (4)،بطل التوبة عن ذنبه ابلعود إليهتوال  (3).ذنب

 القاضي أبوبكر بن الباقالينقال  ؟ما ذكرها بعد التوبةالتوبة على املعصية كلّ ديد وهل جيب جت
ل لو مل وعلى األوّ  (8).(٧)[لكن يستحب]وقال إمام احلرمني ال جيب  (6)األصويل جيب.

 (9)والتوبة األوىل صحيحة. ،ب التوبة منهاجتدها كان ذلك معصية جديدة دِّ جي

                                                           
 

اء يفِّ حلقه َفاَل ميجُّ : ( الغرغرة 1
َ
ْنَسان امل ويعرب هبا عن الصوت الذي خيرج  ه َواَل يسيغه.ُهَو َأن يردد اإْلِّ

هتذيب اللغة  (،1/19٧َفس يف الصدر عند املوت، ويسمي احَلْشَرَجة. ينظر: مجهرة اللغة )برتدد النـَّ 
(5/202.) 
 (. 10/242يف حتفة احملتاج ) اهليتمي(، 6/336( ذكره الشربين يف مغن احملتاج ) 2
 . 162، واإلرشاد إلمام احلرمني ص 1٧5( ينظر: الفرق بني الفرق ص 3
 . 163( ينظر: املرجع السابق ص 4
 . (2/54، وشرح مسلم للنووي )(1/215( ينظر: مقاالت اإلسالميني ) 5
، 162اإلرشاد ص وينظر: ، 30٧( ذكر ما يشعر ذلك يف متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل ص 6

 .(8/223وروضة الطالبني )
، بل اقتصر على عدم الوجوب. ابالستحباب كما ذكره املؤلف هنا. وكذلك النووي ( مل يصرح اإلمام ٧

 (.8/223ينظر: روضة الطالبني )
. وهو الصحيح؛ ألن وجوب التوبة من ترك الندم يؤدى إىل التسلسل 162اإلرشاد ص ينظر: (  8

 والدور يف العبادة. وهللا أعلم.
 .(8/223، وروضة الطالبني )163-162إلمام احلرمني صاإلرشاد ينظر: (  9
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ه إذا نقض التائب توبته جاز أن تعود عليه ذنوبه ألنّ  :من أهل السنة (1)بعض األصولينيوقال 
  (2).مادائ اإمثا من تركه لكنه أقلّ  ،هبا وىفّ ما 

  (3)وشرط القاضي احلسني يف التوبة أن يستغفر هللا بلسانه.

 :فإن مل يثبت ذلك عند احلاكم قال القاض أبو الطيب ،كالزان  ق ابملعصية حدُّ فإن تعلّ 
  (4)واألفضل أن يسرت نفسه.

 (5)م.ُير يكره أن يظهره وال  :وقال القاضي حسني

 .ويقول احلد سقط بتقادم العهد فال ُيل بسقوطه ،عهد ذلكإال يتقادم  :قال البندنيجي
وإن ثبت عند احلاكم اشرتط يف تعرضه التمكن من إقامة احلد عليه وجيب ذلك عليه. وال 

  (6)واإلمام هو اآلمث برتك االستيفاء. ،توقف التوبة على استيفائهت

ومل يثبت عند  ارتكابه ما يوجب احلدّ  (٧)[ن]عولو اشتهر بني الناس  :قال ابن الصباغ
وإن  ،عليه إن مل يتطاول العهد هبا  من إقامة احلدّ نية توبته فيها التمكاشرتط يف صحّ  ،احلاكم

 (8).تطاول ففيه اخلالف يف سقوطه بطول العهد

                                                           
 

 ( أي الباقالين ملا أييت يف احلاشية التالية.  1
 (، نسبه اهليتمي إىل الباقالين ومل أقف عليه من كتبه.2/366( ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) 2
 (. 10/332( ينظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج ) 3
 ( . 19/159نبيه )( ينظر: كفاية ال 4
 (19/160( ينظر: كفاية النبيه ) 5
 . نفس املرجع السابق( ينظر:  6
  والصواب: املثبت. .يف )و(: أن ( ٧
 . 300الشامل صينظر: (  8
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ن . فإة توبته على قضائهافت صحّ توقّ ؛ والصوم ،وإن كانت املعصية برتك عبادة كرتك الصالة
ه تركه من حني ق أنّ ى ويقضى ما حتقّ يتحرّ  :قال الغزايل .لوات املرتوكةمل يعرف مقدار الصّ 

 (1).بلوغه

يصاهلا اشرتط إ ؛والكفارات الفورية ،إلمكانها مع اا كالزكاة اليت أخر أداءَ ا ماليّ فإن كان حقّ 
 (2)إىل مستحقيها.

 مااًل  ؛اآلدميّ  وإبسقاط حقّ  ،مفالتوبة منه مبا تقدّ  :آدميّ  ما يتعلق به حقُّ  /:الضرب الثاين
ه منه. وجيب قُّ مستحِّ  يربأهأو  ،اتلًفاوبدله إن كان  ،ابقًياه إىل صاحبه أو وكيله إن كان فريدّ 

. فإن مل يكن له وارث ووارث وارثه ،مه إىل وارثهفإن مات سلّ  ،أن خيربه به إن مل يكن علم به
قال  ،يقدرمل  فإن  (3).جيعله يف بيت املال أو إىل احلاكم مامإلو انقطع خربه دفعه إىل اأ

 (4)توبته. صحّ تل مل فإن مل يفع ،ه الغرامةيّ نبق به عنه يتصدّ  :العبادي والغزايل

 رّدهه يعن قوم أنّ  نقل الغزايل ؛حرام أخذه من سلطان وهو ال يعرف مالكه ولو كان بيده مالٌ 

                                                           
 

جيب أن يفتش عنه ال من حد بلوغه بل من أول مدة  فذلك "(: 4/3٧ال يف إحياء علوم الدين )( ق 1
 وجوده". 

 (. 8/220(، وروضة الطالبني )13/38( ينظر: العزيز ) 2
 (. 8/220(، وروضة الطالبني )39-13/38( ينظر: العزيز ) 3
 (.13/39عن العبادي يف الرقم. ينظر: العزيز ) الرافعي حكى(. و 4/3٧إحياء علوم الدين )ينظر: (  4

 /أ(245)و/
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ُّ احملاسِّ  وهو اختيار (1)،به قوال يتصدّ  ،إليه ه ق به إذا علم أنّ يتصدّ ه أنّ  :نَ يْ رِّ وعن آخَ  (3).(2)يبِّ
املختار  :وقال النووي  (5).يتصدق به عن مالكه :لكنه قال (4).واختاره ،ده إىل مالكهال يرُّ 

لزمه صرفه يف املصاحل   ؛ظاهرًاا ظنّ  هُ أو ظنَّ  ف ابطلٍ رَ صْ ه يصرف يف مَ ه إن علم أنّ أنّ 
 ،ق به على األحوج فاألحوجتصدّ  ،غريه أو عليه خلوفٍ  أو شقَّ  ،فإن عجز عنه ،(6)ركالقناط

إن  ،هئبانىل إ أو ،ه يصرفه يف ابطل فليدفعه إليهأنّ  ظنّ احملتاجني ضعاف اجلند. وإن مل ي وأهمُّ 
  (٧).صرفه يف املصاحل ؛افإن خاف من إعطائه له ضررً  .أمكنه ذلك من غري ضرر

وحيث جاز الصرف إىل الفقراء  :وجيوز أن يصرف منه على نفسه عند احلاجة. قال الغزايل
فق على عياله منه أنوما  .ق مهما أمكنهه إىل نفسه فيتصدّ وحيث جاز صرفُ  ،ع عليهمفيوسِّّ 

فإن كان  .ع عليهفإن كان فقريا وسَّ  فإن استضاف انساان (8).[والبسط]يكون بني التوسعة 
                                                           

 

 (. 2/132إحياء علوم الدين )ينظر: (  1
هِّ. ذكره  ،بُو عبد هللاأ ( هو 2 َا مسى احملاسيب لَِّكثْـرَة حماسبته لَنفسِّ احلارث بن أسد احملاسيب . قيل إِّامَّ

. له كتب يف ، واعرتض عليه ابن الصالحاأْلُْسَتاذ أَبُو َمْنُصور يف الطَّبَـَقة األوىل فِّيَمن صحب الشافعي
الزهد واألصول وكتاب الرعاية له. روى َعنُه أَبُو اْلَعبَّاس اْبن َمْسُروق الطوسي َوَغريه. تويف يف سنة 

 . ه243
 طبقات الشافعية الكربى(، و 58-2/5٧(، ووفيات األعيان )1/438ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية )

(2/2٧5.) 
 (.9/351(، والنووي يف اجملموع شرح املهذب )2/132) ( نقله عنه العزايل يف إحياء علوم الدين 3
 . الغزايل :( أي 4
 (. 9/351اجملموع شرح املهذب )ينظر: (  5
(، لسان 6/94. ينظر: احمليط يف اللغة )، ويسمى اليوم الُكرْبِّياجلسرهو  القنطرالقناطر: مجع (  6

 (.5/118العرب )
 (. 352-9/351اجملموع شرح املهذب )ينظر: (  ٧
 (. 2/133إحياء علوم الدين ) البسط: أي: التضييق. ينظر:(  8
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بـَرِّيَّةٍ يف  أن يكون ا مل يطعمه منه إاّل غنيّ 
ه كالفقري. مه فإنّ عيط شيًئاحبيث ال جيد  ،هاحنو و  (1) 

: وال فقال .وأخذه ،ه إىل أن جيوعر أخّ  ه،عن عَ تورَّ  ف املالَ رَ ه لو عَ  أنّ ريفإن عرف من حال الفق
 ا وال يسري إن كان مسافرً مركوابً  يَ رت كي أنوليس له ] (2)احلال. يدر بكونه ال يَ  َيكتفي

 (3)[به.

 :أوجه ه يف اآلخرة أربعةمن يستحقُّ ستحق واستحقه وارث بعد وارث ففي وإذا مات امل
وارث  األجر لكلِّّ  تبَ فيثْـ  ه للكلّ أنّ  :ألخري من ورثته. واثلثهال :واثنيها (4)ل.ألوّ ل :أصحها

  (6) انتقل إىل ورثته.وإاّل  ،حبه به فجحده وحلف فهو لهصا ن طالبهإ :ورابعها (5)ة عمره.مدّ 

 (٧).للف عليه يكون لألوّ ت إنه ال خالف أنّ  :عى القفالوادّ 

                                                           
 

اءِّ، واجلمُع الربَارِّي.  :( البَـرِّيَّةُ  1
َ
اأَلرض املنسوبُة إِّىل البَـرِّ َوهَِّي بـَرِّيٌَّة إذا كانت إِّىل الربِّّ أَقرَب منها إِّىل امل

 (. 4/55(، ولسان العرب )10/214والبَـرِّيَُّة : الصَّْحرَاُء ينظر: احمليط يف اللغة )
 (. 2/133إحياء علوم الدين )ينظر: (  2
: "وإن كان ال يقدر على أن ميشي وُيتاج إىل زايدة للمركوب بارة، ونص الغزايل( مل تتضح يل هذه الع 3

فال جيوز األخذ ملثل هذه احلاجة يف الطريق كما ال جيوز شراء املركوب يف البلد. وإن كان يتوقع القدرة 
 (. 2/134على حالل." ينظر: إحياء علوم الدين )

، وكفاية النبيه (8/221ونسبه إىل احلناطي، ينظر: روضة الطالبني ) ويرجحه النو  ي( وهو الذ 4
(19/161) . 
 (. 10/335( فيما روي عن العبادي، ينظر: النجم الوهاج ) 5
 (. 40-13/39يف العزيز ) ( ذكره الرافعي 6
 ( مل أقف عليه .  ٧
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املماطلة. فإن كان  ةويتوب عن معصي ،أسقط احلقّ  وىفوال خالف أن الوارث لو أبرأ أو است
 (1)نوى الغرامة إذا قدر. ،عليه معسرا من

 املرجوّ  :قال الرافعي ،مات قبل أن يقدر نفإ (2)ويستغفر هللا له أيضا. :القاضي حسني قال
ة طالبيحة تقتضى ثبوت املحة الصظواهر السنّ  :قال النووي (3)من تفضل هللا تعاىل املغفرة.

فإذا استدان حيث تباح له  .تزامهلْ إن كان معسرا عاجزا إن كان عاصيا ابِّ و  (4)ةِّ مَ اَل ابلظُّ 
وهو يرجوا الوفاء من جهة أو  ،كما لو استدان حلاجته من غري معصية وال سرف  ،االستدانة

 ، ماتأو أتلف شيئًا خطًأ وعجز عن غرامته حىّت  ،العجز إىل املوت سبب ظاهر فاستمرّ 
 (5).ض صاحب احلقِّّ من فضل هللا أن يعوِّ  واملرجوّ  ،هذا ال يطالب يف اآلخرة فالظاهر أنّ 

ذه أُ لِّ طَ مبَِّ و أ بسببهى إذا مات وعليه دين تعدّ  :الدين وقال الشيخ عزّ  (6).وأشار إليه اإلمام  خِّ
املظلوم مث  (٧)[سيئات]ح عليه من رِّ طُ  ،فإن فنيت حسناته ،م بهلَ من حسناته مقدار ما ظَ 

ذَ أُ  ،هطلسببه وال مبب عدّ توإن كان مل ي .ارنّ يف ال لقيَ أُ   رة كما تؤخذخمن حسناته يف اآل خِّ

                                                           
 

 (. 10/335النجم الوهاج )(، و 19/162كفاية النبيه )ينظر:  حكي عن القاضي احلسني. (  1
، والنجم الوهاج 44٧( ينظر: املطلب العايل حتقيق الطالب عبدهللا بن حاسن بن حمسن األمحدي ص 2
(10/335.) 
 (. 13/39( العزيز ) 3
. ينظر: احمليط يف اللغة (  4 (، وخمتار الصحاح 10/32) الظُّاَلَمُة : اسُم َمْظلَمتَِّك َتطُلبها عند الظّاملِِّّ

 .40٧ص
 (.8/220روضة الطالبني )ينظر: (  5
 (، وينظر: املرجع السابق. ٧-12/6هناية املطلب )ينظر: (  6
  والظاهر: املثبت.  .يف )و(: عقاب سيئات (  ٧
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عب تاميف الدنيا يؤخذ إميانه كما ال  ثوابُ  ؤخذوال ي .أمواله يف الدنيا حىت ال يبقى له شيء
 (1)انتهى .يعصه مل فإن فنيت حسناته مل يطرح عليه من سيئات خصمه شيء ألنّ بدنه، 

فإن  ،ه من االستيفاءنَ كِّ وميَُ  قّ ه أييت املستحِّ قذف اشرتط مع ذلك أنّ  كان قصاصا أو حدّ وإن  
ولزمن  كثأان الذي قتلت مورِّ  :ويقول ،أن خيربهفعليه يف القصاص  ،مل يكن علم به

ة صحّ  /منهما احداوإن شئت فاعف. فإن مل يفعل املستحق و  فإن شئت فاقتصّ  ،القصاص
 (2)هللا. التمكني إذا قدر عليه ويستغفر ىنو  ،املستحق بعيدا تعذر وصوله إليهكان فإن   .توبته

هللا تعاىل.  التوبة منه قبل تسليمه نفسه ابلندم يف حقّ  صحّ تو  (3):يف اإلرشاد وقال اإلمام
 توبةٌ  تضىقتبل  ،ال تقدح يف التوبة ،غري األوىل ،ددةٌ جم عن مستحقه معصيةٌ  ه القصاصَ ومنعُ 
جيب  القذف وكذا حدّ  (5).خبالف الدار املغصوبة ،ه عليه الشيخ عز الديناتبعو  (4).منها

 ه.اإلخبار ب

                                                           
 

 (. 145-1/144، وقواعد األحكام )88الفوائد يف اختصار املقاصد صينظر: (  1
 (. 8/221(، وروضة الطالبني )13/39( ينظر: العزيز ) 2
( كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا اجلوين  3

ه. تصدى فيه املؤلف للدفاع عن العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة واجلماعة، بقواطع 4٧8 الشافعي
 ه. 1416لبنان سنة -األدلة والقضااي العقلية. طبع ألول مرة بدار الكتب العلمية ببريوت

 (. 8/223. وينظر: روضة الطالبني )161( اإلرشاد ص 4
 (. 2/25( ينظر: قواعد األحكام ) 5

 /ب(245)و/
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فه ومل ُيلِّّ ذف وأراد القذف للقايت ناببعض ك من أتى :قال أن الغزايل (1)عانيف اللِّّ  مدّ وقد تق
 ىوأبد (2)كالقصاص.،يف الباطن  احلدّ باره به لوجوب خإجيب عليه  ،ةيَّ املقذوف على النِّّ 

  (3)أوىل. هوسرت  ،بعد إجيابهفي ءاإيذفيه  ألنّ  ،ه ال جيبيف أنّ  مااًل احت

إن و  ،ستغفاركفى الندم واال  املغتابَ  غْ بلُ تإن مل  :فقد قال احلناطي وغريه ؛غيبةن كان وإ
أن  :الطريقففيها  ؛م هبماعالوجوب اإليف  واحلدّ  (5)القصاص (4)و طرد طارد قياس، أبلغته
تحليل الورثة بوال اعتبار  ،غيبته فيستغفر هللا، أو لر ملوتهفإن تعذّ  ،نهم غتاب ويستحلّ امل أييت

 (6)انتهى.

(٧)يبة اجملهولة وجهني.يف حجة اإلبراء عن الغِّ  م يف الضمان أنّ وقد تقدّ 

                                                           
 

الَعَنُة واللعان: املباهلة.وهو لغة: الَلْعُن: : من اللعان(  1
ُ
هي وشرعا:  الطرُد واإلبعاُد من اخلري. وامل

 ، ومقام حد الزان يف حقالرجل شهادات مؤكدة ابألميان، مقرونة ابللعن، قائمة مقام حد القذف يف حق
 .210عرفة ص ، شرح حدود ابن192(، التعريفات ص 6/2196املرأة. ينظر: الصحاح اتج اللغة )

 . /ب9/1٧ينظر: )ط(: (  2
 . ونفس املرجع السابق(، ٧3و 6/٧2( الوسيط ) 3
( القياس: يف اللغة عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل ابلنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد  4

الشيء إىل نظريه. ويف الشريعة عبارة عن املعىن املستنبط من النص؛ لتعديه احلكم من املنصوص عليه إىل 
 . 181غريه، وهو اجلمع بني األصل والفرع يف احلكم. التعريفات للجرجاين ص

 . 1٧6( القصاص: هو أن يفعل ابلفاعل مثل ما فعل. التعريفات للجرجاين ص 5
 (. 8/221(، وروضة الطالبني )13/39( ينظر: العزيز ) 6
 . /أ4/138ينظر: )ط(: (  ٧
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أو  ،من أفعاله. فإن غاب ذاء قلبه بفعليإأو  له بلسانهتعرَّض ممن  لّ حتسي :وقال يف اإلحياء
  (1).ؤخذ عوضا يف القيامةدارك إال بكثرة احلسنات، لتُ تفات أمره وال  ،مات

منه  ه يستحيلُّ فإنّ  ، خيفيهاذكره عيوابً كرا له  ض أن يكون التفصيل مل له إاّل وجيب أن يفصِّّ 
  (2)الغائب.و ت امليِّّ  مظلمةَ  هبا رُ بُـ ابحلسنات كما جيَْ ها فـَْلَيُجرب  له مظلمةٌ  يبقىمث  .ماهَ بْـ مُ 

 خربيُ فَـ  ؛هتببليَّ  يسرّ و  ،زوال نعمة احملسود يهوىكالغيبة يف ذلك وهو أن واحلسد   :قال العبادي
 (3)لة. تعاىل أن يزيل عنه هذه اخلصويسأل هللا ،هلّ حاحملسود مبا أضمره ويست

  (4).دُ عْ ضمار بُـ د اإلخبار عن جمرَّ إلزام اإل ويف :قال الرافعي

قيل: ل ال يستحب. ولو ب ،ه ال جيب إخبار احملسودأنّ  ؛بل الصواب ،املختار :قال النووي
 مِّ املتقدَّ ال قصاص فيه كالضرب ابليد وحنوه، احتاج مع التوبة  ضرابً وإن كان  (5).مل يبعد يكره

 ه. يف حقّ  واستطابة نفسه ليزول اإلمثُ  ،ضروبذكرها إىل استحالل امل

ب ذلك مل جيوإن  ،عامله على مثل فعلهيوإال أمكنه من نفسه ل ،ه منهفإن أحلّ  :املاورديقال 
 (6)ت توبته.فإن استوف منه صحّ 

                                                           
 

 (. 523و  4/521إحياء علوم الدين )ينظر: (  1
 (. 2/3٧4( ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) 2
 (. 8/221طالبني )( ينظر: روضة ال 3
 (. 13/39العزيز )ينظر: (  4
 (. 8/221روضة الطالبني )ينظر: (  5
 (. 1٧/29احلاوي الكبري )ينظر: (  6
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بل يستغفر  ،يستحل من وارثهال   ولو مات صاحب احلقّ  :مث قال ،نهوقال القاضي حنوا م
  (1)ت.هللا للميّ 

بل األوىل  ،ه أخذه على وجه السرقةه أن خيربه أبنّ وردّ  مااًل من سرق على ال جيب  :فائد 
 ؟نفسه. وإن كان أخذه بقطع الطريق فهل عليه اإلعالم بذلكأن يسرت 

 حقَّ  يف احلدِّ  بناغلّ وإن  ،هللا تعاىل مل جيب إعالمه به نا عليه حقَّ بلَّ غإن  :قال الشيخ عز الدين
 (2).به اإلمام هُ يَ فِّ وْ تَـ سْ يَ ه لِّ أو يرتكَ  هُ يَ فِّ وْ تَـ سْ اآلدمي وجب إعالمه ليَ 

تنقسم إىل قذف  املعاصي؛  هيو هبا األحكام الدنيوية ق التوبة الظاهر  املتعلّ  :القسم الثاين
  .وغريه

فيها قول  يكفيفال  ،والتهمة ،والشرب ،والسرقة ،كالزان  ،غري القذف :لالضرب األوّ 
ه ة يظهر فيها أنّ مدّ  (3)بل ال بد من استربائه ،ة واليتهلقبول شهادته وصحّ  ،تبت :العاصي

 (4)ه صادق فيما ادعاه.وأنّ  ،أصلح عمله وسريرته

 (5).غري شهادة الزور االسترباءه ال يشرتط يف التوبة الظاهرة يف أنّ  :غريًبا وجًهاوحكى بعضهم 

                                                           
 

 . 44٧تكملة ابن الرفعة ص  -( ينظر: املطلب العايل 1
 (. 1/189قواعد األحكام )ينظر: (  2
( قال إمام احلرمني: " االسترباء أي صخترب حاله بعد التوبة، فنرتكه ونلقي إليه األمر، ونراقبه يف السر،  3

 (.18/604حىت  تظهر خميل صدقه يف التوبة، فإذ ذاك حنكم بعدالته" ينظر: هناية املطلب )
 (.8/221) (، وروضة الطالبني13/40( وهو األظهر. ينظر: العزيز )٧/362الوسيط )ينظر: (  4
( مل أقف على هذا الوجه. وأما الوجه الثاين يف املسألة: أنه ال يشرتط االسترباء يف التوبة عن شهادة  5

 (. لعل املؤلف قصد ذلك. وهللا أعلم.19/153الزور. ينظر: كفاية النبيه )
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تقريب أو  يههل و  (1)ةٌ نَ ا سَ أهنّ  :اأصّحه :ة اليت ُيصل هبا االسترباء ثالثة أوجهاملدّ  ويف
 ؛ا ال تتقدر مبدة خمصوصةأهنّ  :اثلثهاو (3)أشهر. ةُ ا ستَّ أهنّ  :ااثنيهو (2)فيه وجهان. ؟حتديد

 .وختتلف ذلك ابألشخاص واألحوال يف توبته، صدقُهُ  ظنّ ال علىتغلب  ةٍ واملعترب مضي مدّ 
 (4).قنيونسبه إىل احملقِّّ  ،منهم اإلمام ؛واختاره مجاعة

قام ليُ به  فأقرَّ  /بهمستسرّا لو كان  اوأم :قال .االسترباء مبا إذا كان ظاهر الفسق الروايين ونصّ 
 حاله بعد التوبة كحاله قبل ريصيو  ،ه بعد توبته من غري استرباءشهادتُ  تبلقُ  ،عليه احلدُّ 

  (5)أم ال. دَّ يف ذلك حُ  وسواءٌ  .الشهادة قبلت ن مقبولَ افإن ك .املعصية

 ه يسقط هبا.أنّ  :وقلنا (6)بعد التوبة. كانه  اعرتافُ  و الأوّ  يف إقامة احلدِّ  اإلمام نصّ و 

أمر ويشرتط فيها مع ما تقدم يف التوبة الباطنة والظاهرة  .التوبة من القذف :الضرب الثاين
 وهو التوبة عنه ابلقول. ،آخر

ابلقذف، والتوبة منه  نطقه أذنب حني ألنّ  ؛ه نفسهه إكذابُ توبتُ  :رضي هللا عنه قال الشافعي

                                                           
 

 (.8/221(، روضة الطالبني )13/40(، والعزيز )8/2٧9( ينظر: التهذيب ) 1
احلاوي الكبري . ينظر: على وجه التقريب :والثاين .هنا معتربة على وجه التحقيقإ :( أحدمها 2
(18/31.) 
 إىل القاضي احلسني.  (، نسبه اإلمام18/604( ينظر: هناية املطلب ) 3
(، والعزيز 8/2٧9(. وهو األصح. ينظر أيضا: التهذيب )18/604هناية املطلب )ينظر: (.  4
 (. 8/221(، وروضة الطالبني )13/40)
 (.14/129حبر املذهب )(، و 2/181نص عن الشافعي ما يقتضي ذلك. ينظر: مسند الشافعي )(  5
 (. 18/605هناية املطلب )ينظر: (  6

 /أ(246)و/
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 ؛واختلفوا فيه (2)والتوبة عنها ابلقول.ة ابلقول كون الردّ كما ت (1)،القذف ابطلٌ  :قوليأن 

 ،شرتط أن يقول كذبت فيما قذفته وال أعود إىل مثلهي :وقال ،بظاهره (3)فأخذ اإلصطخري
 (4)وإن كان صادقا يف قذفه.

قول القذف ابطل وإين ، بل يفقد يكون صادقا ،تبْ ف أن يقول كذَ ال يكلَّ  :وقال اجلمهور
وحنو  ا يف قذيف وتبت منه،كنت حمقّ  أو يقول ما( 5)فعلت وال أعود عليه.اندم على ما 

  (6)ذلك.

 (٧): ال أعود وجهان:ويف اشرتاط قوله

                                                           
 

 (. ٧/94األم )ينظر: (  1
 (. 8/412خمتصر املزين )ينظر: (  2
احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار اإلصطخري. مسع سعدان  ،أبو سعيدهو (  3

بن نصر، وحفص بن عمرو الرابيل وغريمها. وأخذ عنه: حممد بن املظفر، والدارقطن وآخرون. من 
 . ه 328ة سنة تصانيفه: كتاب )أدب القضاء(، وكتاب )األقضية(. مات يف مجادى اآلخر 

 (.٧5-2/٧4ينظر: وفيات األعيان )
 (. 20/23٧(، واجملموع للنووي )3/449) الشافعي ( ينظر: املهذب يف فقه اإلمام 4
 (. 20/23٧(، واجملموع )3/449( ينظر: املهذب ) 5
 (. 8/222(، وروضة الطالبني )13/40( وهو املذهب؛ ينظر: العزيز ) 6
(. وأصحهما: ال. وقد استبعد الشيخان 14/130(، وحبر املذهب )1٧/32( ينظر: احلاوي الكبري ) ٧

طالبني (، وروضة ال13/42: ال وضوح له. ينظر: العزيز )اشرتاط التوبة ابلقول يف القذف، وقال الرافعي
(8/222 .) 
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إن و  (1)العدد. مّ تإذا مل ي ،لشهادةاأو على صورة  بّ وال فرق بني أن يكون على صورة السّ 
  (2)لشاهد إىل التوبة.لفال حاجة  ،وجبهنفإن مل  ،بوجوب احلدّ  :قلنا

 (3)بني يدي القاضي. هاينُ رَ جَ  اإلكذابط يف هذا شرتَ ويشبه أن يُ  :قال الرافعي

النسب أن توبة الشاهد من الشروط املذكورة يف قذف املعترب يف  :والروايين املاورديوقال 
وال أن  ،هللا تعاىل ا شهادة يف حقّ ألهنّ  ،العزم الندم وتركِّ ُيتاج إىل وال  ،قذيف ابطليقول: 

 (4)لزمه أن يشهد. العددُ  لَ مُ ه لو كَ ألنّ  ،مثله أعود إىلوال أن يقول ال  ،يقول إين كاذب

 (5)م به.هتَّ ما أُ ال أعود إىل و  ،ال يكفيه أن يقول قذيف ابطل :وقال ابن الصباغ

 مل يشرتط ذلك يف القول :وقال ،ةدَّ قه يف الرِّ احلإيف القذف و  ةياشرتاط القول الرافعيواستشكل 
شهادة الزور والغيبة كاشرتاط ذلك يف سائر املعاصي القولية   قضية الباطل دون الفعل. مث

  :التوبة عنها أن يقول :ب يف شهادة الزور فقالذَّ هَ مُ قد قال بذلك صاحب الْ ل، والنميمة
 (٧)انتهى (6).كذبت فيما قلت وال أعود إىل مثله

                                                           
 

 (. 8/222(، وروضة الطالبني )13/40( ينظر: العزيز ) 1
 (. 8/222( ينظر: روضة الطالبني ) 2
 (. 13/40( ينظر: العزيز ) 3
 (. 14/130(، حبر املذهب )1٧/33( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 . 302( ينظر: الشامل ص  5
 (. 3/450( ينظر: املهذب ) 6
 ( . 13/41( ينظر: العزيز ) ٧
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 (2) (1).وقد تقدم أن بعضهم اشرتطها يف املبادرة إىل املشاهدة

 ،إذا كان عدال إىل أن قذف .يستربأ املدة املذكورة ،مث إذا متت توبة القاذف إبكذابه نفسه 
القطع بقبول شهادته يف  :أصحهما :فطريقانا على وجه الشهادة فً ذْ فإن كان قَ  ؛نظران

  (3)احلال.

 (4).اآلتيني يف القذف على وجه السبّ  أن يف قبول شهادته القولني :والثاين

أنه ال  :أصحهما (5)[ن]قوالأن فيه  :أشهرها :الطرق ،يذاءواإلوإن كان على طريق السب 
 (٧)أ.رْبِّ وإال استُـ  ،أستربَ نفسه مل يُ ح بتكذيب أنه إن صرَّ  :الطريق الثاين (6)بد من استرباء.

 (8)مل يستربأ وإال استربأ. ،ه مث اتبنت سريتُ ن طال الزمن بعد القذف وحسُ أنه إ :الثالث
،فقوالن افذقابه فإن جاء ح وإن مل يصرِّ  ،قطًعا سترباءُ ط االأنه إن صرح بكذبه اشرُتِّ  :والرابع

                                                           
 

 كذا يف )و(، ولعل األظهر: الشهادة.(  1
 /ب من نسخة )و(. 243( ينظر: لوحة  2
 (. 8/222يف روضة الطالب ) (، وجزم به النووي13/41( وهو املذهب. انظر: العزيز ) 3
 .اآلتيةاملسألة  ينظر(  4
 ( يف )و(: قولني، والظاهر أنه خطأ لغوي.  5
 (. 8/222(، وروضة الطالبني )13/41( وهو املذهب. ينظر: العزيز ) 6
 (. 18/605( ينظر: هناية املطلب ) ٧
 (. 19/153(، وكفاية النبيه )42و  13/41( ينظر: العزيز ) 8
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وذكره يف  (2)والبسيط (1)هو يف النهايةكذا أبن يستربأ،   ، وَأْوىَل وإن جاء شاهدا فقوالن مرتبان
وإن جاء  ،فقال إن جاء شاهدا فقوالن ،كذبهفقال فيما مل يصرح و  ،الوسيط على وجه آخر

 آهخر ر آوابتدع طريقا  (4).ما يف البسيط ينايفوهو  (3).ن يستربأأببان وأوىل ا فقوالن مرتّ فاذق
فال حاجة إىل  مباًحاه ظنّ وإن  ،فهو فاسق فيستربأ ذلك حرامٌ  ه إن علم أنّ وهو أنّ  (5)صوااب

 وفيه نظر. (6)؛سترباءالا

فقد حكى  ،بلعانه يف قذف زوجته قراره به أوأو إب به نةبيِّّ بثبت زان املقذوف إبقراره أو لو و 
(8)واجلمهور على القبول. (٧)وهو غريب. ؛يف قبول شهادته وجهني اإلمام

                                                           
 

مام احلرمني اجلوين، شرح فيه (. كتاب هناية املطلب يف دراية املذهب إل18/605( هناية املطلب ) 1
يف املختصر أصال يستنبط منه األحكام، كما ذكر ذلك يف مقدمته.  خمتصر املزين وجعل قول الشافعي

 (.1/4انظر: هناية املطلب )
. قام الشافعي اإلمام ، كتاب متوسط احلجم، عظيم الفائدة، يف فقهالبسيط أليب حامد الغزايلهو (  2

 .608البسيط صينظر: بتحقيقه يف رسالة الدكتوراه الطالب: أمحد بن حممد بن عايد البالدي. 
 (. ٧/362الوسيط )ينظر: (  3
 . 608البسيط صينظر: (  4
 . ( يعىن: الغزايل 5
 (. ٧/362( ينظر: الوسيط ) 6
ما نصه : " فمن أصحابنا من قال: ال نرد شهادته،  ( قال اإلمام18/606هناية املطلب )ينظر: (  ٧

وال حنوجه إىل التوبة، ومنهم من قال: قذفه يوجب رد الشهادة، وما كان له أن يقدم عليه، وإن صدقه 
 الشهود، واملسألة حمتملة." 

 ( . 8/222(، وروضة الطالبني )13/42وهو الصحيح. ينظر: العزيز ) ( 8
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 (1)ُيتمل وجهني. ؟فلو العنت املرأة فهل يرتفع فسقه :املاورديقال 

القاذف على  ،الصحيح خبالف وتقبل رواية القاذف على وجه الشهادة وإن مل يتب على
  /(2).ءاطريق اإليذ

ما ليسا آخر أهنّ  لقاض  أو  ابن له القاعد  الثانية: إذا حكم القاضي بشهاد  اثنني مثّ 
أو ن ]امرأاتأو  ،انأو صبيّ  ،ما عبدانهنّ كما لو ابن أ  ،كان ذلك لغري الفسق  فإن ؛بعدلني

كما ، قض احلكمُ نُ  ،للمشهود عليه (3)[نان للمشهود له أو عدوّ ان أو فرعأو أصالأحدمها 
  (5).(4)أو اإلمجاع أو القياس ه حكم خبالف النصِّّ لو ابن أنّ 

                                                           
 

(، قال: " أحدمها: قد ارتفَع فسقه، ألنّه كالبّينة يف حّقه لسقوط 11/6احلاوي الكبري )ينظر: (  1
حّده. والوجه الثّاين: ال يرتفع فسقه ألّن لعاهنا معارض لِّلِّعانه، وهو مانع من وجوب حّدها به". 

 (.8/222(، وروضة الطالبني )13/42األول. ينظر: العزيز )والصحيح: 
( واملذهب عدم التفريق، ألن حاصل قول الشيخني محُل قولِّ القاذف: )القذف ابطل( وحنوِّهِّ، على  2

التوبة. وقاال: " وسواء يف هذا القذف على سبيل السب وااليذاء، والقذف على صورة الشهادة إذا مل 
إىل التوبة."  يتم عدد الشهود، إن قلنا بوجوب احلد على من شهد، فإن مل نوجب، فال حاجة ابلشاهد

 (.8/222(، وروضة الطالبني )13/40ينظر: العزيز )
( يف )و(: "امرأتني" أو "أصلني" أو " فرعني" أو "عبدين"، بياء املتن. والظاهر أنه خطأ لغوي،  3

والصحيح الرفع يف الكل، ألهنا معطوفة على خرب إّن. وأما يف نص الروضة جاءت هذه الكلمات 
 ".معطوفًة إىل خرب "كان

(، العزيز 14/3٧8(، وحبر املذهب )1٧/2٧1( أي: القياس اجللي. ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.8/224(، وروضة الطالبني )13/43)
 (. 8/224(، وروضة الطالبني )13/43( ينظر: العزيز ) 5

 /ب(246)و/
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  (1)وال فرق بني أن يكون احلاكم يرى قبول شهادة هؤالء أو ال. :قال الروايين

هذا يف حاكم ال يعتقد احلكم بشهادهتم أو يف حاكم  :الرافعيو  وقال مجاعة منهم ابن الصباغ
 (2)ه بصفة العدالة فظهر به أحد هذه الصفات.ظنّ حكم بشهادة من ي

 (3).ينفذ مل  أن القضاءا تبنّي ذإ ضابلنق واملعىن :والغزايل قال اإلمام

على  تقففتقر إىل نقض أو يهل يكون ابطال ال  :فيما إذا ابن الرق والروايين املاورديوقال 
ر مل يفتقر إىل النقض لكن أي املتأخّ  ،ه مردود ابلنص أو ابإلمجاعأنّ  :فإن قلنا ؟نقض احلكم

قال  (4)ف على النقض.توقّ  ابجتهاد ظاهر قويّ  دّ رُ  :ه. وإن قلنابطالنِّ  على احلاكم إظهارُ 
 ،ة لهاحلكم به موقوفا على رفع القضيّ  نقضُ وينبغي أن يكون  .وهو ظاهر املذهب :الروايين

 (5)نقض كما تقدم. الذيحكم  الذيخبالف ما إذا كان 

  :فطرق مهاما كاان فاسقني أو أحدَ  أهنّ لو تبنّي و 

                                                           
 

: " فإذا ثبت أن احلكم هبا ( مل أجده يف حبر املذهب، ولكن كالمه يشعر ذلك حيث قال الروايين 1
مردود، فقد اختلف أصحابنا، هل يقع ابطاًل ال يفتقر إىل احلكم بنقضه، أو يكون موقوفاً على وجوب 

احلكم بنقضه؟ حبسب اختالفهم يف املانع من احلكم به. فمن جعل دليل رده نصاً أو إمجاعاً، جعله 
وهو يظهر بطالنه ملا قدمه من ظهور نفوذه...".  ابطاًل ال يفتقر إىل احلكم بنقضه، لكن على احلاكم أن

(، وروضة 13/43(، والعزيز )14/3٧8(، وحبر املذهب )1٧/2٧1: وينظر: احلاوي الكبري )املذهب
 (.8/224الطالبني )

 (.13/43، والعزيز )533( ينظر: الشامل ص  2
 (. ٧/363(، والوسيط )19و 19/45( ينظر: هناية املطلب ) 3
 (. 14/3٧8(، وحبر املذهب )1٧/2٧1وي الكبري )( ينظر: احلا 4
 (. 14/3٧8( ينظر: حبر املذهب ) 5
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 ( 2)واثنيهما ال. (1)هما أنه ينقض.أصحّ  :فيه قوالن :أشهرها

ومن هؤالء من محل القولني فيما إذا فسق بعد القضاء واحتمل  (3).لالقطع ابألوّ  :والثاين
شهدت البينة بعد احلكم بفسق الشهود ومنهم من محل الثاين على ما إذا  .داءاألوجوده عند 

ه هذا كلُّ  ،تهد فيه كشرب النبيذأو بفسق جيُ  ،احلكم بعددت بفسق حادث يّ أو قُـ  تقلِّ طْ وأُ 
  (4).قطًعانقض فإن كان جمتهدا فيه مل يُ  .يف دركه إىل اجتهادال ُيتاج  ظاهرًاإذا كان الفسق 

والغزايل مبا إذا كان  اإلمام وقد تقدم يف ابب القضاء على الغائب ختصيص اخلالف عند
 (5)واجملنون احلاضران كالغائب. والصيبّ  ،قطًعاقض نُ  غائًبا. فإن كان حاضرًااحملكوم عليه 

ف على هذا يتوقّ  :املاورديوجزم  (6).ال يشرتط احلكم به :قال اإلمام ،ينقض :وإن قلنا 
(8).[قّ ر ال]م يف ظهور والقياس أن أييت فيه اخلالف املتقدِّ  (٧).احلكم

                                                           
 

 (. 13/44( وهو األصح، ينظر: العزيز ) 1
(، وحبر املذهب 1٧/2٧2. ينظر: احلاوي الكبري )( وهو أشهر الطريقتني، وهو طريقة ابن سريج 2
 (.13/43(، والعزيز )14/3٧9)
 (. 8/224( وهو األظهر؛ ينظر: روضة الطالبني ) 3
 (. 8/306(، والتهذيب )13/44(، والعزيز )1٧/2٧3( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 ./ب211ينظر: )ط(: (  5
 (. 18/520هناية املطلب )ينظر: (  6
 (. 1٧/2٧2احلاوي الكبري )ينظر: (  ٧
 وهللا أعلم.  .يف "ظهور الرق" نظريه تقدم املثبت، وقدأنه خطأ، والصحيح والظاهر: يف )و(: العتق. (  8
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ولو  (1)،مل جيز له احلكمبشهادهتما  لو مسع القاضي شهادة عدلني مث فسقا قبل أن ُيكمو 
ر أهله سستي إىل كفر دّ ارتإن ه أنّ  :اثلثهاو (2).ذلككأن احلكم   :هافثالثة أوجه أصحّ  ادّ ارت
 (3).ر يؤثِّّ مل وإن كانوا ال يستسرون به .فهو كالفاسق ،به

وفيه  (4)،فهو كرجوع الشاهد بعد احلكم االستيفاءدة بعد احلكم وقبل الفسق أو الرّ  رألو طو  
ولو شهدا يف  (6).ر يف املال ويستوىفه ال يؤثّ أنّ  :هاأصحّ  (5).يل وخالف أييت يف اببهصتف

وجيوز  ،ا أو أحدمها مل ميتنع احلكم بشهادهتماسَ رِّ ا أو خَ يَ مِّ ا أو عَ نَّ جُ و ماات أعقوبة أو مال مث 
 قال (8)مه.قدّ هادة كما لو وكذا طراين العداوة بعد الشّ  (٧).أن يقع التعديل بعد حدوثها

 (9)ها.على الشاهد بعد الشهادة وقبل احلكم يوجب ردَّ  ةُ ثَ ارَ ن الوِّ اير طو : ينيجدالبن

 

                                                           
 

(، وقال الشيخان : " 14/3٧9(، وحبر املذهب )1٧/2٧3( هو املذهب. ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 (.8/224(، وروضة الطالبني )13/44ألهنا توقع ريبة". ينظر: العزيز )

: ألن الردة توقع الريبة أيضا، قال الرافعي. وهو املذهب( هذا هو الوجه األول؛ أي ال جيوز احلكم.  2
وتشعر خببث كامن. والوجه الثاين: أن حدوثها ال مينع احلكم بشهادهتما املسموعة. ينظر: العزيز 

 (.8/224(، وروضة الطالبني )13/44)
 ( حكاه الشيخان عن الداركي. ينظر: املرجع السابق.  3
 (.8/224(، وروضة الطالبني )13/44( ينظر: العزيز ) 4
 . أي: يف ابب الرجوع(  5
 (. 8/224(، وروضة الطالبني )13/44( وهو املذهب. ينظر: العزيز ) 6
 (. 8/224(، وروضة الطالبني )13/44( ينظر: العزيز ) ٧
 (. 19/41( قياسا على الفسق. انظر: هناية املطلب ) 8
، حتقيق الطالب عبدهللا بن 485املطلب العايل شرح الوسيط ص تكملة رفعة يف ( نقله عنه ابن ال 9

 حاسن بن حمسن األمحدي.
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  فرع

ما كاان فاسقني عند احلكم ومل أهنّ  يل ناب :بشهاد  شاهدينلو قال القاضي بعد احلكم  
 : ولو قال:قال ه.ضِّ قْ من نَـ  نَ كِّ يف قضائه بعلمه مُ  مْ هَ تَـّ ه إذا مل يُـ أبنّ  أفىت الغزايل ،نة بهتظهر بيِّّ 

نة من غري بيّ  هُ قولُ  لَ بِّ قُ  ،فسقهماوكنت أعرف  ، السلطان على احلكم بقوهلمانكرهأ
 (1)إلكراه.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

ذكره يف كتاب  ( ذكرا أن الغزايل225-8/224(، وروضة الطالبني )45-13/44( ينظر: العزيز ) 1
يف املكتبة املركزية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  ا، ويوجد نسخةخمطوطما زال وهو الفتاوى له؛ 

 ف(. 2- ٧135ورقمه: )
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 الباب الثاين

 .ما يعترب يف العدد يف الشهاداتفي

 ، يف هالل رمضانإاّل  ،قطًعا إبثبات احلقّ  وشهادة الواحد ال يستقلّ وما يعترب فيه الذكورة 
إسالم الكافر ابلنسبة إىل و  (4)ةِّ ك اللَُّقطَ لُّ ومت (3)العبث وإاّل  (2).كما مرّ   (1)على الصحيح

(٧).على وجه يف األربعة (6)،ثوْ واللَّ  ،املسلمنيفن يف مقابر والدّ  (5)الصالة

                                                           
 

 ( 8/225( وهو أظهر القولني يف املذهب. ينظر: روضة الطالبني ) 1
 . /أ(218، خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة السليمانية )(٧/364الوسيط )ينظر: (  2
التعريفات ينظر:  ( العبث: ارتكاب أمر غري معلوم الفائدة، وقيل: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. 3

 .146للجرجاين ص
(. 6/3٧1: " ولعل االكتفاء بعدل واحد أوىل فإن البينة قد تعسر إقامتها" العزيز )( قال الرافعي 4

( 4/128ف له مالك. ينظر: هتذيب األمساء واللغات )واللقطة: هو ماٌل يوجد على األرض وال يعر 
 .193والتعريفات للجرجاين ص

 ( ُيتمل أن يكون " الصالة خلفه" أو" الصالة عليه".  5
: "الّلوث: ُيلف الويل ( الَّلْوُث: قـُوَُّة َجنَبةِّ اْلمدعي. وقيل: البينة الضعيفة غري الكاملة. وقال النووي 6

مخسني مييًنا، ويثبت القتل فتجب الدية ال القصاص". ينظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 
( هتذيب األمساء واللغات 2/360، والنظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب )288ص

(4/93 .) 
 . (٧/232ينظر: روضة الطالبني )(  ٧
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  :الشهادات يف العدد على أربع مراتبو 

 هويشرتط في (2).جالإال بشهادة أربعة من الرّ  وال يثبت /(1)انحداها الشهاد  على الزّ إ
 :شروط

  (3)فيقولون رأيناه أدخل فرجه يف فرجها. ،ارً ان مفسَّ الزِّ  واأن يذكر  :هاحدأ

ع بُ صْ يف البئر أو كاألُ  (6)ءاشَ أو كالرِّ  (5)ةِّ لَ حُ كْ مُ يف الْ  (4)دوَ رْ يقول كاملِّ  التشبيه أبنوهل يشرتط 
ها ها من مقطوعِّ أو قدرُ  (8)هنا احلشفةُ  رِّ كَ واملراد ابلذَّ  (٧).ال :هماأصحّ  :فيه وجهان ؟يف اخلامتِّ 

 (9).يف األصحّ 

                                                           
 

 .115ملك وشبهة. ينظر: التعريفات للجرجاين صعقد و  ل خال عن( الزان: وطء يف قُب 1
 (. 8/225(، وروضة الطالبني )13/45( ينظر: العزيز ) 2
 ( انظر: املرجع السابق.  3
 (.3/1٧٧4(، ولسان العرب )1/131( املِّْرَوُد أي املِّْيُل الذي يكتحل به. انظر: حمتار الصحاح ) 4
، لسان 58٧( املكحلة )بضم امليم واحلاء(: الوعاء الذي يوضع فيه الكحل. انظر: خمتار الصحاح ص 5

 (.5/3831العرب )
(، خمتار الصحاح 2/1٧٧( الرِّشاء مجع األرشية: حبل يربط على الّدْلو. ينظر: احمليط يف اللغة ) 6

 .  26٧ص
خالفا للرافعي. ينظر:  (. ومل يذكره النووي13/24)حبر املذهب ) ( وهو الصحيح ، اختاره الروايين ٧

(. وأما الوجه الثاين: أنه يشرتط ذكر ذلك. انظر: احلاوي 8/225(، وروضة الطالبني )13/45العزيز )
 (. 13/363الكبري )

 (. 5/3٧5٧(، ولسان العرب )1/185( احلشفة: أي الَكَمرَةِّ وهي رأس الذََّكرِّ. ) 8
(، وروضة الطالبني 13/4٧(، والعزيز )8/2٧9(، )6/130(، وخمتصر املزين )٧/46( ينظر: األم ) 9
(8/226.) 

 /أ(24٧)و/
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 (1)القاضي سؤاله عنه. علىجيب  :قال القاضي أبو الطيب ؛ابلتفصيل الواجب فإن مل أيتِّ  
  (2)ا لقذفهم.و حدّ فإن مل يفعلوا  :قال الروايين

 وإاّل  ،واه زان حدُّ ل الشهادة أبنّ يف أوّ  حوارَّ ص فإن كانوا ،وا ما ليس بزانكر فإن ذ  :املاورديقال 
 :ا الرابعوأمّ  (4).مالثالثة اخلالف املتقدِّ  ففي حدِّ  ،منهم الزان دون الرابع وإن ذكر ثالثةٌ  (3)فال.

 هم قبل االستفسار مل ُيدّ ولو مات أحدُ  (5) فال.وإاّل  ،قطًعا دَّ حُ  ،الأوّ ابلزان  حرَّ صفإن كان 
 (6).وال الشهودُ  عليه املشهودُ 

  (٧)املقصود منه املال. ألنّ  ،تفصيلإىل هذا ال وال ُيتاج يف الشهادة ابلوطء ابلشبهة

(8).هبا تعيني املزىن :الثاين

                                                           
 

 .556ينظر: التعليقة الكربى ص(  1
 . (14/350ينظر: حبر املذهب ) ( 2
 (. 1٧/239بري )احلاوي الكينظر: (  3
: " ويف حّد الّثالثة اّلذين وصفوا الّزان قوالن: أحدمها: ُيّدون ألّن عمر رضي اّلّل عنه املاوردي( قال  4

حّدهم ألهّنم صاروا قذفة.والقول الثّاين: ال ُيّدون، ألهّنم قصدوا الّشهادة ابلّزان ومل يقصدوا املعرّة 
 (.1٧/239احلاوي الكبري )ابلقذف. ينظر: 

 (. 20/265( واجملموع للنووي )1٧/239( ينظر: احلاوي الكبري ) 5
(: " مل جيب احلد على املشهود عليه جلواز أن يكون ما 20/265يف  اجملموع ) النووي ( قال اإلمام 6

الباقني احلدُّ، جلواز أن يكون ما شهد به الرابع زان، فال  شهد به الرابع ليس بزان، وال جيب على الشهود
 جيب احلّد مع االحتمال." 

 (. 8/226روضة الطالبني )ينظر: (  ٧
 (. 226و  8/225( ينظر: روضة الطالبني ) 8
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  (1).ذكر مكان الزان :الثالث

ن ذكر بعض الشهود املكان والزمن وجب سؤال إِّ  :املاورديوقال  (2).ذكر زمانه وجهان ويف
 (3) فال.وإاّل  ،الباقني عنهما

ه فلو عكس مل تسمع ألنّ  .تقدمي لفظ الشهادة على الزانوهو  :رابعاشرطا  واعترب الروايين
 (4).القذف دفع حدِّ يف هما تّ يصري م

بنني فشهد عدالن  ترك ثالثةَ و  ه لو ماتتده أنّ . ويؤيّ وال فرق ال يشرتط، :وُيتمل أن يقال
َ وُ وَ  ،بلتقُ  ،منهم بدين على األب وإن كان  .رهامن الرتكة سواء قدم لفظ الشهادة أو أخّ  يّفِّ

 (5)هما عند بعضهم.تِّ صّ يف حِّ  نِّ يْ الدَّ  ل لزمهما مجيعُ عند أتخريها لو اقتصرا على األوّ 

 (6).ر لفظ الشهادةا ال تقبل إذا أخّ هنَّ أ ن وجهٌ يْ الدِّ  لةأمس وُيتمل يف :قال

ونسبه  (٧).القولني فيه شاهدان يف أصحّ  َيكفِّيبل  ،ان على أربعةاإلقرار ابلزِّ  ف ثبوتُ قَّ وَ وال يتَـ  
 . (9)[عليهم]الزان  وجوب حدّ  ما يفوظاهر كالمهم أهنّ  (8)بعضهم إىل اجلديد

                                                           
 

 (. 1٧/240يف احلاوي الكبري ) املاوردي( ذكره  1
   .556ينظر: التعليقة الكربى للقاضي أيب الطيب ص ( الوجه األول: أنه جيب سؤاهلم عن زمان الزان. 2
 (. 241و  1٧/240احلاوي الكبري )ينظر: وهو الوجه الثاين. (  3
 (. 14/109حبر املذهب )ينظر: (  4
 . نفس املرجع السابق( ينظر:  5
 . نفس املرجع السابق( ينظر:  6
 (. 8/225(، روضة الطالبني )13/46( و)9/399القولني. ينظر: العزيز )( وهو أصح  ٧
 (. 15/122ينظر: هناية املطلب )كاإلمام، (  8
 وهللا أعلم.؛ ألن الكالم متعلق ابملشهود عليه ابإلقرار ابلزان. "عليه"الظاهر: لعل ( كذا يف )و(:  9
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فإن أراد الرجوع  ،ليس اإلنكار رجوعا :. ومنهم من قاله رجوعٌ نكارَ اِّ  ألنّ  ،ومنهم من قال ال
  (1)فريجع.

ما إذا قذف رجل رجال   :وهي ؛يف موضع واحد (2)ة[مقصور ]لة هذه املسأ :وقال البندنيجي
  (3)نة على إقراره به.فأقام بيّ  ،ابلزان فأنكر املقذوف أقرَّ  عى أنّ فادّ  ،فطولب ابحلدّ 

  (4).ه ال يثبت إال بشهادة أربعةالقذف وجه غريب أنّ  ويف

  (5).يف ابب السرقة مرَّ  ان خالفٌ ال يف اإلقرار ابلزّ فصوجوب االست ويف

  (6).يف اإلقرار ابلسرقةال ستفصيف وجوب اال وال خالف

  :فيه طريقان ؟من أربعة أم ال بدّ  (٧)[ثننيا] ةقبل ترمجتفهل  ،انابلزِّ  أعجمي   ولو أقرّ 

                                                           
 

 (. 1٧/2٧2ينظر: هناية املطلب ) الظاهر: أن إنكاره رجوع يف العقوبة ال يف املال.و (  1
 . يف )و(: مقصور، والصحيح: املثبت(  2
شرح العالمة جالل الدين احمللي على منهاج  حاشيتا قليويب وعمريةنقله عنه أمحد عمرية. ينظر: (  3

 . (4/325) الطالبني
إىل أيب عاصم. واملشهور: أنه يثبت القذف بشاهدين. ينظر: روضة الطالبني  ( نسبه النووي 4
(8/225 .) 
(، وروضة الطالبني 11/233( والصحيح الذي قطع به اجلمهور: نعم. والثاين: ال. ينظر: العزيز ) 5
(٧/35٧.) 
ألصحاب يف كتبهم القدمية :" والذي يوجد لعامة ا(. وقال الرافعي6/483( ينظر: الوسيط ) 6

واجلديدة أن للقاضي أن يشري عليه ابلرجوع تعريضا، ، فيقول يف اإلقرار ابلزان: لعلك فاخذت، أو 
قبلت، أو ملست..." مث قال: " ويف السرقة: لعلك غصبت، أو أخذت إبذن املالك، أو من غري احلرز". 

 (.11/233ينظر: العزيز )
  ثبت.والصحيح امل .يف )و(: اثنان(  ٧
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 (1).ه على القولني يف اإلقرارأنّ  :أحدها

  (2)ل.القطع ابألوّ  :والثاين

 (4)وقيل وجهان (3)ففي اشرتاط األربعة فيه قوالن ،واجبه التعزير :واط فإن قلناوأما اللِّّ 
  (5).هما نعمأصحُّ 

  (6) أبربعة.ه ال يثبت إاّل هذا القول فأطلقوا القول أبنّ رفوا ون مل يعوالعراقيّ 

  (٧).ويف ثبوت اتيان البهيمة ما بني التفصيل املذكور

 ،ةِّ دَ اَل والوِّ  ،(8)والرضاعِّ  ،انل الشهادة ابلزّ ويف جواز النظر إىل الفرج وغريه من العورة لتحمّ 
 (9).النكاحتقدمت يف  ؛أربعة أوجه ،واجلراحات ،والعيوب

                                                           
 

 ( واألظهر: يكفي رجالن كما يف الشهادة على اإلقرار.  1
 (. 8/120( وروضة الطالبني )12/456( ينظر: العزيز ) 2
 (، .٧/364( ينظر: الوسيط ) 3
 (. 13/46( ينظر: العزيز ) 4
(، وروضة الطالبني 13/46( أصححهما أنه يثبت أبربعة. والثاين: أنه يثبت بشاهدين. ينظر: العزيز ) 5
(٧/311.) 
 (. 8/225( وهو املذهب ينظر: روضة الطالبني ) 6
 ( واملذهب: يشرتط فيه أربعة. ينظر: املرجع السابق. ٧
 . 111لتعريفات للجرجاين ص( الرضاع: مص الرضيع من ثدي اآلدمية يف مدة الرضاع. ينظر: ا 8
 (.5/3٧6(، وروضة الطالبني )٧/482العزيز )/ب. وذكرها يف 6/152)ط(: ( ينظر:  9
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  (2)عكسه. :ورابعها .وجيوز يف غريه ،ال جيوز يف الزان :هالثواث (1).اجلواز :اهأصحّ 

  .لِّ ة التحمُّ سألوا عن كيفيّ ولو شهدوا بشيء من ذلك مل يُ 

دان النظر لغري الشهادة فرأيناه تعمّ  :وإن قالوا (3).اعً طْ قَ  لَ بِّ قُ  ،اتفاقًاوقع بصران عليه  :فإن قالوا
  (5)القبول األوجه. قالوا تعمدانه إلقامة الشهادة ففيوإن  (4)مل تقبل لفسقهم ابلنظر.

  (6)ا.ف عن حتمل الشهادة ابلزان والشرب وحنومهللشاهد أن يتوقّ  ستحبُّ ويُ  :املاورديقال 

 فرع 

  (8)وال أبن يشهد به أربعة يف أربعة جمالس. (٧)،ميتنع الشهاد  بتقادم العهد يف الزانال 

                                                           
 

( وهو قول أيب علي بن أيب هبرية، ينظر: ٧/15( وهو األصح كما قال املؤلف؛ نص عليه يف األم ) 1
(. 8/226(، وروضة الطالبني )13/4٧(، واختاره الشيخان. ينظر: العزيز )1٧/20احلاوي الكبري )

 (. 1٧/20والثاين: ُيرم يف زان ويف غريه؛ وهو قول أيب سعيد اإلصطخري. ينظر: احلاوي الكبري )
(، وروضة الطالبني 13/4٧ينظر: العزيز ) والثاين: ال جيوز. ( أي: اجلواز يف الزان دون غريه. 2
(8/226.) 
(، وروضة الطالبني 13/4٧(، والعزيز )14/125(، وحبر املذهب )1٧/20( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
(8/226 .) 
 (. 1٧/20( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
يف البحر اجلواز، ألن يف عدم اجلواز يبطل  : فيه ثالثة أوجه. األول:  اختار الرواييناملاوردي( قال  5

 (.  14/125حد الزان. حبر املذهب )
 (. 1٧/52احلاوي الكبري )ينظر: (  6
 (.13/33( ينظر: حبر املذهب ) ٧
 (.13/32( ينظر: حبر املذهب ) 8
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إذا   .منه املال قصدمبال وال يوهو ما ليس  ؛ما ال يثبت إال بشهاد  رجلني /:املرتبة الثانية
وال يثبتان إال  ،والرجعة ،النكاح ؛فمن ذلك ،غالًباكان عقوبة أو مما يطلع عليه الرجال 

وموجبات احلدود كحد  ،والعفو عنه ،والطرف ،وكذا القصاص يف النفس .بشهادة رجلني
، وموجب والشهادة على اإلقرار هبا ،وحد القذف ،والقتل ابلردة  ،وقطع الطريق ،الشرب

 (3).وامرأتنيثبت برجل تا وجه أهنّ  (2)وفيها (1).والكتابة ،والتدبري ،واالستيالد ،والعتق ،يرالتعز 
  (6) (5).ةالَ والوكَ  ،(4)ةُ ايَ صَ وكذا الوَ 

إن مل يكن  ،يثبت عندي برجل وامرأتني التوكيل يف املال :ه قالعن القاضي أنّ  وقد مرّ 
 (٧).للشافعي فيه نصّ 

                                                           
 

 (. 8/226(، وروضة الطالبني )13/43( ينظر: العزيز ) 1
 .( أي: يف الكتابة 2
: "وكذا الكتابة على الصحيح، وقيل: تثبت الكتابة برجل وامرأتني". روضة الطالبني ( قال النووي 3
(8/226 .) 
  252( مجع وصية. والوصية: متليك مضاف إىل. ما بعد املوت. التعريفات للجرجاين ص 4
( أي: التوكيل. التوكيل: إقامة الغري مقام نفسه ابلتصرف ممن ميلكه. ينظر: التعريفات للجرجاين  5

 ( ٧0)ص
 (. 8/226(، وروضة الطالبني )13/48( ينظر: العزيز ) 6
 (. 19/185( ينظر: كفاية النبيه ) ٧

 /ب(24٧)و/
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 (2).تثبت برجل وامرأتنيا أهنّ  (1)[جري]ابن سوعن 

أن اجلرح يثبت ابلشاهد  (3)انرَ يْـ خَ وعن ابن  .نيال يثبتان إال برجل واجلرحُ  ذا التعديلُ وك
 (4).واليمني

فقد أطلق  ،ا بني يدي القاضي العجميِّّ مهُ ما يقوله املتداعيني أو الشاهدين أو أحدُ  ةُ وأما ترمج
 (5).مااًل  وإن كان احلقّ  جلني،ثبت إال بر ا ال تأبهنّ  واإلمام والغزايل القولَ  القاضي والبغوي

وقد  .قبلون يف ترمجتهمما يثبت ابلشاهد واملرأتني يُ  إن كان احلقّ  :املاورديوقال العراقيون و 
 (6).مرّ 

(٧).واملوتُ  ،العدة وانقضاءُ  ،والوالدةُ  ،والبلوغُ  ،ةُ دَّ والرِّ  ،واإلسالمُ  ،وكذا النسبُ 

                                                           
 

 ابلسني واجليم. وابن سريج: "ابن سريج"من ، وهو تصحيف ابلشني واحلاء  ،ابن شريحيف )و(: (  1
أمحد بن عمر بن سريج. وكان يقال له: الباز األشهب. تفقه على أىب القاسم عثمان بن  ،هو أبو العباس

 سنة.  5٧عن  ه306والقفال الشاشي وغريمها. تويف سنة  ،بشار األاماطي، وأخذ عنه ابن القاص
 (.2/٧8) طبقات الشافعية الكربى(، و 6٧و  1/66) الوايف ابلوفياتينظر: 

 (19/185. وينظر أيضا: كفاية النبيه )215ص اضي( نقله عنه ابن القاص يف أدب الق 2
 .احلسني بن صاحل بن خريان البغدادي ،( هو أبو علي 3
 (. 19/186اية النبيه )( ينظر: كف 4
 (. ٧/300(، الوسيط )8/184(، التهذيب )18/4٧٧هناية املطلب )ينظر: (  5
 (. 8/120(، وروضة الطالبني )12/456(، والعزيز )16/1٧٧احلاوي الكبري ) ( ينظر: 6
 (.8/226(، وروضة الطالبني )13/48ينظر: العزيز )أي: ال يثبت إال برجلني. (  ٧
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ه يثبت برجل فأما إذا ادعاه الرجل فإنّ  .إذا ادعته املرأة ،واخللع ،(2)هاروالظِّّ  ،(1)وكذا اإليالء
  وامرأتني.

 ،نة، والشهادة على الشهادة على املذهبإن أحوجنا فيهما إىل البيّ  ،والوالية ،وكذا القضاء

 .وعلى كتاب القاضي ،والشهادة برؤية هالل رمضان (3)،وكفالة البدن، اإلحصانو 

 ( 5).على الصحيح (4)وكذا اإلعسار

 (6)على قول أييت فيهما. ،واإلبراء ، يثبت برجل وامرأتني كاألجله أنّ  :وفيه وجه

 (٧).وفيه وجه اثلث تقدم أنه ال يثبت إال بثالثة رجال
 

                                                           
 

( اإليالء: هو اليمني على ترك وطء املنكوحة مدًة، مثل: وهللا ال أجامعك أربعة أشهر. ينظر:  1
 .12التعريفات للجرجاين. التعريفات للجرجاين ص

( الظهار: هو تشبيه زوجته، أو ما عرب به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو ُيرم نظره إليه من أعضاء  2
 .144وابنته وأخته. التعريفات للجرجاين صحمارمه، نسًبا أو رضاًعا، كأمه 

( أي كفالة الوجه. وتسمي أيضا: كفالة النفس: وهي االلتزام جبلب املدين لدائنه. أي: يلتزم الكفيل  3
ائن ساعة يطلبه ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي طبعة دار  - 155ص إبحضار املكفول إىل الدَّ

، ومعجم املصطلحات 3/2253معجم اللغة العربية املعاصرة ، و (3/486وروضة الطالبني )الطالئع، 
 (.3/149واأللفاظ الفقهية )

واصطالحا: هو عدم القدرة على . ، والشدة، والصعوبةالضيقضد اليسار، وهو : االعسار يف اللغة(  4
، احملكم واحمليط األعظم (2/50اللغات ) ينظر: هتذيبالنفقة، أو أداء ما عليه مباٍل وال كسٍب. 

 .(155-3/154(، املهذب )1/4٧5)
 (.8/226(، وروضة الطالبني )13/48( ينظر: العزيز ) 5
 . /ب248و/ينظر: (  6
 . مل أقف عليه(  ٧
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 (3). بتلفه بعدمإاّل ه ال يثبت وفيه وجه أنّ  (2).واحنصاره  (1)وكذا اإلرث

 (6).ال يثبتان إال برجلني على الصحيح (5)والقراض (4)وكذا الشركة

  (٧)، واختاره مجاعة.ما يثبتان برجل وامرأتنيوفيها وجه أهنّ 

الوكيل بغري كف فهو يف الشريك  إن كان مدعيهما يروم إثبات التصرّ  :وينبغي أن يقال
فينبغي أن  حبْ ه من الرِّ تِّ صَّ حِّ  وإن كان يروم اثباتَ  (9)ل.عُ القراض كالوكيل جبُِّ  ويف (8)،لِّ عُ جُ 

  (10)إذ املقصود املال. ؛يثبت ابلرجل واملرأتني

 .وميكن تنزيل الفريقني عليه

                                                           
 

 شرعها: هو حق قابل للتجزئة، ثبت ملستحقه بعد موت من كان له ذلك.، ( اإلرث أي املرياث 1
، والقاموس الفقهي 55(، وطلبة الطلبة ص1/2٧2ينظر: الصحاح اتج اللغة )لقرابة بينهما، أو حنوها. 

(1/3٧٧). 
 (. 13/52( ينظر: العزيز ) 2
 . مل أقف عليه(  3
( الشركة: هي اختالط النصيبني فصاعدا، حبيث ال يتميز، مث أطلق اسم الشركة على العقد وإن مل  4

 . 126ص يوجد اختالط النصيبني. ينظر: التعريفات للجرجاين
ُر به، ويكون الرِّْبُح بينهما على  5 ضاَربة: أن يَْدَفَع الرجُل إىل آَخَر مااًل يـَتَّجِّ

ُ
ضاَربَة، وامل

ُ
( القراض وهو امل

يَعُة؛ إن كانت على رأس املال. ينظر: حلية الفقهاء ص ، والتعريفات 14٧ما يـَتَّفِّقان عليه، وتكوُن الَوضِّ
 . 218للجرجاين ص

 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/48ظر: العزيز )( هو األصح. ين 6
 (. ٧/354( ينظر: كفاية النبيه ) ٧
 . ٧6( اجلعل: ما جيعل للعامل على عمله. ينظر: التعريفات للجرجاين ص 8
 . (26-8/225ينظر: روضة الطالبني )(  9

 . 44و  43( ينظر: املطلب العايل شرح الوسيط حتقيق الطالب: إمساعيل يوسف ص 10
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  (1)وكذا الوديعة ال يثبت إال برجلني. :قال القاضي الطربي

 ،كما يثبت بشهادة رجلني وهو األموال  وامرأتني ما يثبت بشهاد  رجل :املرتبة الثالثة
 ،(6)والصداق ،(5)واألجرة ،والثمن ،(4)ملَ والسَّ  ،(3)والقرض ،(2)وحقوقها كالبيع ،وأسباهبا

  (8).(٧)وعوض اخللع

(9).وال بني أن يوجد رجالن أم ال .وال فرق بني أن يتقدم شهادة الرجل أو شهادة املرأتني

                                                           
 

 (. 19/185( ينظر: كفاية النبيه ) 1
( البيع: يف اللغة مطلق املبادلة، ويف الشرع: مبادلة املال املتقوم ابملال املتقوم، متليًكا ومتلًكا. ينظر:  2

 . 48التعريفات للجرجاين ص
( القرض: ما تعطيه من املال لتقضاه. ومعناه الشرعي ال خيتلف عن املعىن اللغوي. ينظر: الصحاح  3
 (. 3/1103ج اللغة )ات
( السلم: هو يف اللغة التقدمي والتسليم، ويف الشرع: اسم لعقد يوجب امللك للبائع يف الثمن عاجاًل،  4

. فاملبيع يسمى مسلًما به، والثمن، 120وللمشرتي يف الثمن آجاًل. ينظر: التعريفات للجرجاين ص
 يسمى: رب السلم.  يسمى: رأس املال، والبائع يسمى: مسلًما إليه. واملشرتي

( األجرة أي اإلجارة. واإلجارة: عبارة عن العقد على املنافع بعوض هو ماٌل. ينظر" احملكم واحمليط  5
 . 10(، والتعريفات للجرجاين ص٧/485األعظم )

 (.3/1٧3( الصداق: اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح. ينظر: هتذيب األمساء واللغات ) 6
ينظر: هتذيب األمساء  .( عوض اخللع : هو ما تفدي به املرأة نفسها لزوجها إلزالة عقدة النكاح ٧

 (.3/96واللغات )
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/50( ينظر: العزيز ) 8
 (.19/166( ينظر: كفاية النبيه ) 9
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 (6)،على الصحيح (5)والرهن(4) ،واملزارعة، (3)واملساقاة، (2)واحلوالة ،(1)حلْ ومن ذلك الصُّ 
داق والصّ  ،نتفع بهة ابملال أو مبا يُ والوصيّ  ،وحصول السبق ،(9)واملسابقة، (8)واهلبة ،(٧)والعارية

 ،هوقدرِّ  ،ض يف اخللعِّ وَ والعِّ  ،وصفتها (10)ومجُ وقدر النُّ  ،وطئ الشبهة ، ويفوصفته يف النكاح
 ،واجملنون وقتل الصيبّ   املال كالقتل اخلطأ،ال يقتضي إاّل  واجلناية اليت ،وضمان املال ،وصفته

                                                           
 

( الصلح: يف اللغة اسم من املصاحلة، وهي املساملة بعد املنازعة، ويف الشريعة: عقد يرفع النزاع. ينظر:  1
 . 134التعريفات للجرجاين ص

( احلوالة: هي مشتقة من التحول مبعىن: االنتقال، ويف الشرع: نقل الدين وحتويله من ذمة احمليل إىل  2
 .93جرجاين صذمة احملال عليه. ينظر: التعريفات لل

 . 212( املساقاة: دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء من مثره. ينظر: التعريفات للجرجاين ص 3
( املزارعة: معاقدة دفع األرض إىل من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. ينظر: طلبة الطلبة  4
 (.1/148(، وحلية الفقهاء )1/149)
ْين، ويطلق ( الرهن: هو يف اللغة مطلق احلبس 5 ، ويف الشرع: حبس الشيء حبقٍّ ميكن أخذه منه، كالدَّ

 . 113على املرهون، تسمية للمفعول ابسم املصدر. ينظر: التعريفات للجرجاين ص
 (. 8/228(، وروضة الطالبني )13/50( ينظر: العزيز ) 6
 .146اين ص( العاريّة: هي بتشديد الياء متليك منفعة بال بدل. ينظر: التعريفات للجرج ٧
 ( اهلبة: متليك عني بال عوض. ينظر: املرجع السابق.  8
َُسابـََقة: مصدر من سبق يسبق، والسََّبَق: ما يرهن للفائز يف املسابقة: وشرعا: مغالبة يفِّ نوع جنس  9

( امل
ْنُه شرعا. ينظر: مجهرة اللغة ) دود والرسوم (، ومعجم مقاليد العلوم يف احل1/338مترينا فِّيَما ُهَو اْلفضل مِّ

(1/60.) 
( أي: جنوم الكتابة أن يقدَّر عطاُؤها يف أوقاٍت معلومٍة متتابعٍة مشاهرًة. قال جمد الدين بن األثري  :  10

ا وغريها،  " جنوم الكتابة: َأصله َأن العرب كانت جتعل مطالَع منازِّل القمر ومساقَِّطها َمواقيَت ُحلولِّ ُديوهنِّ
عليك مايل، َأي الثراّي، وكذلك ابقي املنازل. فلما جاء اإلِّسالم جعل هللا  فتقول إِّذا طلع النَّْجُم حلَّ 

ّلَة َمواقيَت لَِّما ُيتاجون إِّليه من معرفة أَوقات احلج، والصوم، وحمِّلِّّ الدُّيون. ومَسَّْوها جُنوماً  تعاىل اأَلهِّ
تبوا يف ذُكورِّ حقوقِّهم على الناس ُمَؤجَّلة. اعتباراً ابلرَّْسمِّ القدمي الذي عرفوه واْحتِّذاًء َحْذَو ما أَلُفوه وك

 (.12/5٧0(، ولسان العرب )5/24ينظر: النهاية يف غريب احلديث األثر )
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إذا مل  (3)لةواملنقِّّ  (2)واهلامشة (1)، وكاجلائفةهفرعَ  واألصلِّ  ،الكافرَ  واملسلمِّ  ،العبدَ  احلرِّ  وقتلِّ 
  (4).فقد تقدم يف كتاب القسامة ؛مفإن تقدّ  ،يتقدمها إيضاح

وما جيب به القصاص وعفي عنه على ، وجب فيه قصاصانإذا مل  (5)وكذا ما قبل املوضحة
  (6).ه ال يثبتأنّ  :األصحّ  أنّ  هحنو م تقدّ  ،قبل الشهادة به مالٍ 

 ،(9)واإلفالس ،(8)والشرط( ٧)اخليار كخيار اجمللس اثبات حقّ  :ويدخل فيه أيضا

                                                           
 

(، والصحاح اتج اللغة 11/142( اجلَائَِّفة: الطَّْعَنُة تدخل اجْلَْوف. ينظر: هتذيب اللغات ) 1
(4/1339.) 
ُم العْظم. ينظر: هتذيب 2  (.6/53(،ومقاييس اللغة )6/60اللغة ) ( اهلامشُة: شجَّة هَتشِّ
( املنّقلة: شجة تُوضح الَعظَم من أحد اجْلَانِّبَـنْيِّ َواَل تُوضِّحه من اجْلَانِّب اآلخر. ينظر: هتذيب اللغة  3
 (5/1835(، الصحاح اتج اللغة )9/130)
 ./أ86/ب و10/85ينظر: )ط(:  ( 4
ُل إِّىَل العِّظَام. هتذيب اللغة ) 5 ُة الَّيتِّ تصِّ  (. 1/416(، الصحاح اتج اللغة )5/102( اْلُموضحُة: الشَّجَّ
وصححه ابن الرفعة. والثاين: ال يثبت. ينظر: كفاية النبيه  املاورديفيه وجهان: يثبت. وبه قال (  6
(19/1٧0) . 
( خيار اجمللس: حّق العاقد يف إمضاء العقد أو رّده يف جملس العقد، منذ التعاقد إىل التفّرق أو  ٧

 (.2/91التخاير. ينظر:  النهاية يف غريب احلديث واألثر )
( خيار الشرط: أن يشرتط أحد املتعاقدين اخليار ثالثة أايم أو أقل. ينظر: التعريفات للجرجاين  8

 . 102ص
التفليس. وهو أن تتوى بضاعة الرجل اليت يتجر فيها فال يفي ما بقي منها يف يده مبا بقي  ( اإلفالس: 9

 (. 1/151) بقي من الديون. ينظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي
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  وأما ،والسرقة اليت ال قطع فيها (2)،واإلتالف /(1)،والغصب ،والشفعة ،بعجز املكاتَ و 
يثبت املال دون  ؛هاأصحّ  :اثلثها (3).قدمت يف السرقةتاملقتضية للقطع ففيها ثالثة أراء 

  (4).القطع

  (6)واإلقالة والرجوع يف اهلبة (5)ابلعيب دّ وإثبات الفسوخ كفسخ الرّ  ،وكذا شرط الرهن

والقاضي أطلق ذكر وجهني  (٧)جوع ابلقول.الرّ  جوازِّ  عاه الورثة على قولِّ إذا ادّ  ؛التدبري ويف
  (8).فيه من غري تفريع

ووجهه ابن  (9)وإن كان النجم األخري على الصحيح. ،ومنها جنوم الكتابة وكذا قبض األموال،
 ادعىوذلك جائز كما لو  ،ب عليهوالعتق يرتتّ  ،داءاألا هو أبن الثابت ابلبينة إامّ  :الصباغ

 (10).ويرتتب عليه العتق ،فأقام شاهدا وامرأتني ثبت البيع ،وعتق عليهه ابعه إايه على رجل أنّ 

                                                           
 

( الغصب: يف اللغة أخذ الشيء ظلًما، مااًل كان أو غريه، ويف الشرع: أخذ مال متقوم حمرتم بال إذن  1
 .162التعريفات للجرجاين ص(، و 4/3٧4ينظر: العني )الكه، بال خفية. م
ْتاَلف من التـََّلف، وهو إهالك الشيء وإفنائِّه. والّتلف أعمُّ ألن اإلتالف ال يكون إال نتيجة  2 ( اإلِّ

 (. 9/18(، ولسان العرب )4/1333إتالف الغري. ينظر: الصحاح اتج اللغة )
 . أ(146ب و 10/145ينظر: ط )(  3
، وكفاية النبيه (8/22٧(، وروضة الطالبني )13/51( وهو األصح كما قال املؤلف. ينظر: العزيز ) 4
(1٧/286) . 
 . (19/1٧0ينظر: كفاية النبيه ) ( 5
 . 256( اهلبة: يف اللغة التربع، ويف الشرع: متليك العني بال عوض. ينظر: التعريفات للجرجاين ص 6
 (. 8/228وروضة الطالبني ) ( ،13/50( ينظر: العزيز ) ٧
 (. 19/191( ينظر: كفاية النبيه ) 8
 (. 8/228(، وروضة الطالبني )13/50( هو الصحيح. ينظر: العزيز ) 9

 . ، حتقيق بدر بن عيد العتييب416صينظر: الشامل (  10

 /أ(248)و/
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 مث يعتق عليه دعوى ابلعتق حىّت  ،أن دعوى الوصية له]على  نصّ  املاوردي ألنّ  ؛وفيه نظر
 (2).االستشهادلة أويظهر ذلك يف مس (1)[جيري التغليظ يف التحليف عليه وإن قلت قيمته

 (3).وت اإلبراء برجل وامرأتنيثباخلالف يف اإلبراء عن النجم األخري على املذهب يف  وجيري
 (4).ففي ثبوت العتق به وجهان ،يثبت اإلبراء ابلشاهد واليمني :فإن قلنا

 نَ د ابَ يْ أو استحقاق الصَّ  ،الستحقاق مؤن النكاحاملرأة الشهادة بطاعة  ؛ومن هذه املرتبة
 (5)وامرأتني.ما يثبت برجل  واإلقرار بكلّ  ،والسلب بقتل الكافر ،هِّ ائِّ مبَِّ 

                                                           
 

: " ...وبّينته يف األداء شاهدان أو شاهد املاوردي( مل يظهر يل معىن هذا الكالم، ولكن نص  1
وامرأاتن، أو شاهد وميني، وال تسمع بّينته يف عقد الكتابة إال من شاهدين. والفرق بينهما من وجهني: 

أحدمها: أّن العتق ابلكتابة أوجبه العقد، واألداء فيه صفة حللوله، فلذلك مل ُتسَمع يفِّ الَعقد إاّل شاهدين 
د وامرأاتن، أو شاهد وميني، ألنّه بّينة على قضاء دين وبراءة ذّمة. والثّاين: أّن يف ومسع يف األداء شاه

عقد الكتابة إثبات تصّرف للمكاتب، وزوال تصّرف للّسّيد، فصارت والية ال تثبت إاّل بشاهدين، 
 واألداء مال وإبراؤه منه ابلّشاهد واليمني، والّشاهد واملرأتني، كالوصّية ال تثبت 

إليه إاّل بشاهدين، ألهّنا والية، وتثبت للموصى له بشاهد وامرأتني، وشاهد وميني، ألنه ماٌل".  للموصى
 (.18/299احلاوي الكبري )

 (. 19/191( ينظر: كفاية النبيه ) 2
(، والتهذيب 18/598( املذهب ثبوته بشاهد وامرأتني، أو بشاهد واليمني. ينظر: هناية املطلب ) 3
 (. 19/1٧2(، وكفاية النبيه )8/228(، وروضة الطلبني )13/49٧(، والعزيز )8/220)
( أي: فهل يثبت عتق السيد املكاتِّب بذلك نظراً إىل أنه يف معىن اإلبراء؟ أو ال يثبت نظراً إىل  4

(، واألصح : ثبوت العتق. ينظر: روضة 19/1٧2(، وكفاية النبيه )8/220صورته؟ ينظر: التهذيب )
 (. 8/254الطالبني )

 (. 8/228(، وروضة الطالبني )13/50( ينظر: العزيز ) 5
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 (1).ثبوت الوقف برجل وامرأتني كالم سيأيت ويف

سحاق منها إأبو وجعل  (2)[شخص، أو أمة، أو ولد جارية يف يد غريه ولو ادعى رقّ ]
هد ابش األصل يثبت نّ أ :والصحيح (4). برجلنيال يثبت إاّل  :وقال ابن أيب هبرية (3)مي.و التق

 (5).وامرأتني

ثبت املهر هبم على  ،شاهدا وامرأتني وأقامت به ،املهر تعت نكاحا إلثباإذا ادّ  :هاومن
  (6).وإن مل يثبت النكاح الصحيح،

ثبت البيع  ،وأقام شاهدا وامرأتني ابلبيع ،ه اشرتى هذا من وكيل فالن يف بيعهولو ادعى أنّ 
 الوجه يف اليت قبلها هنا. ءيجي :اسوالقي (٧)وإن مل يثبت الوكالة.

 ،وأقام شاهدا وامرأتني ،ه كذاأبن يعطيه من مالِّ  عى خالد أن زيدا أوصى إىل عمرَ وكذا لو ادّ 
 (8)ية.اثبت الوصتوإن مل  ،ثبت الوصية ابملال

                                                           
 

  .339أييت يف صفحة (  1
املوافق ملا يف العزيز  املثبت الصحيحو  . ولد أرق شخص أو أمته ولد جارية يف يد غريه :( يف )و( 2

 (. 8/228(، وروضة الطالبني )13/50ينظر: العزيز ). والروضة
 (. 19/1٧3( ينظر: كفاية النبيه ) 3
 ( ينظر: املرجع السابق. 4
(، وكفاية النبيه 8/426(، وروضة الطالبني )51-13/50( وهو األصح، ينظر: العزيز ) 5
(19/1٧3 .) 
 (. 8/228(، وروضة الطالبني )13/51(، والعزيز )18/598( ينظر: هناية املطلب ) 6
 (. 4/361(، وأسىن املطالب )18/598( ينظر: هناية املطلب ) ٧
 (. 9/350(، املهمات يف شرح الروضة والرافعي )٧/366(، والوسيط )18/598ملطلب )( هناية ا 8
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، فشهد ابلغصب رجل الدةأو وِّ  الفٍ أو اتْ  بٍ صْ عبده بغَ  زوجته أو عتقَ  ق طالقَ ولو علّ 
ويثبت  ،فيجب املال ،ثبت الغصب واإلتالف والوالدة ،وابلوالدة أربع نسوة ،نوامرأات

ثبتنا أ إذا انَّ يف الصيام أ وهو كما مرَّ  (1).عليه صَّ نَ  ؛وال ُيكم بوقوع الطالق والعتق ،بسَ النَّ 
ن يْ وال حبلول الدَّ  ،قني بهالق والعتق املعلّ وقوع الطّ  تُ مل يثبُ  ،واحدٍ  بشاهدٍ  رمضانَ  هاللَ 
  (2).ل بهاملؤجّ 

 :فقال التعليقُ  جرىمث  ،وامرأتني وحكم به احلاكم  بشهادة رجلٍ اًل الغصب أوّ  م ثبوتُ ولو تقدّ 
 وتبعه اجلمهور (4)[جريسابن ]قال  (3).طالقٌ  فأنتِّ  ،تِّ دْ لَ أو وَ  تِّ فْ لَ تْـ أو اَ  تٍ صبْ غ إن كنتِّ 

 إذا ويؤيده أانّ  (6).يف األوىلووقوع الطالق  ،الفرق ءافتانمبا يقتضي  الروايينه رّ وقرّ ( 5).تْ قَ طلُ 
 (٧).وإن مل نرى اهلالل على األظهر رُ طِّ فْ نُـ  واحدٍ  نا ثالثني بشاهدٍ مْ صُ 

ما يشهد به رجل  :أن يقول ثِّ عْ شَّ ال بعضِّ  وملِّّ  .ظاهر انتشارهذه الصور  ويف :قال الرافعي
فإن كان له موجب ثبت بشهادهتم   ،ة والقتلن ال يثبت بشهادهتم كالسرقإن كا ؛وامرأاتن

 .وإاما ُيكم ابملال يف سرقة شهدوا هبا ،والقاضي ال ُيكم ابلسرقة ،ثبتيكاملال يف السرقة 
كالقصاص الذي هو موجب العمد ؛  مل يثبت شيءٌ  ،موجب يثبت بشهادهتم له وإن مل يكن

                                                           
 

 (. 9/352(، واملهمات )8/229(، وروضة الطالبني )13/51( ينظر: العزيز ) 1
 (. 9/352املهمات )(، و 218خمطوط اجلواهر البحرية، نسخة السليمانية لوحة )( ينظر:  2
 (. 8/229(، وروضة الطالبني )13/51( العزيز ) 3
(، وروضة الطالبني 13/51( يف )و(: ابن شريح، وهو خطأ. والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز ) 4
(8/229 .) 
 (. 8/229(، وروضة الطالبني )52-13/51( ينظر: العزيز ) 5
 . (13/159ينظر: حبر املذهب )(  6
 (. 2٧٧-6/2٧6واجملموع للنووي )(، 13/52( ينظر: العزيز ) ٧
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شهادهتم إاما  فإنّ  .أحد األمرين موجبة :قولناعلى  ؛وكأحد األمرين (1)،على أحد القولني
ن  فإ ،شهادهتمبوإن ثبت نفس املشهود به  ألحدمها على اإلطالق، ال، ية بعينهاتصلح للدِّ 
ومنه . للوالدة ثبتا تبعاً  ،املرتبني على الوالدة سب واملرياثكالنّ   ؛ب عليها شرعياكان املرتّ 

 .اإلفطار بعد الثالثني

فال ضرورة يف ثبوت احللول ابلتأجيل، رتب تو  ،كرتتيب الطالق والعتق ،ايوضعوإن كان 
  (3).(2)[جريسابن ]كما قاله   أثبتناهألزمناه ما  ،ه بعد ثبوتهقفإن علّ  .لبثبوت األوَّ  /الثاين

يف  اإلمام سَ وعكَّ  (5).هٌ جِّ تَّ مُ هو  :اإلماموقال  (4)م التعليق.كما لو تقدّ   قُ لُ طْ ا ال تَ وفيه وجه أهنّ 
جرى التعليق  مُثَّ  ،بصْ م احلكم ابلغَ فجزم فيما إذا تقدّ  ؛هنا هُ رَ غيـَّ و  ،اجلناايت ما ذكره هو

مل تذا ُيوه  .حكم ابلغصب هبم مثّ ق يْ م التعلِّ وحكى اخلالف فيما إذا تقدّ  (6)بوقوع الطالق.

                                                           
 

معرتضا على القول بعدم ثبوت العقوبة  ( و القول الثاين : أنه تثبت العقوبة. وهو الظاهر. قال الرافعي 1
يف السرقة والقتل العمد: " ... وهذا احلكم صحيح يف السرقة، وقد ذكره مرة يف السرقة أما يف القتل 
العمد، فهو خالف ما نص عليه األصحاب على ما بيناه، وليس له يف "الوسيط" ذكر، بل فرق يف 

م على القتل، كما فعل غريه، وال حممل ملا جرى هاهنا "ابب السرقة" بني شهادهتم على السرقة، وشهادهت
 (. 13/53إال السهو". العزيز )

  ، ويوافق نقل العزيز.كما تقدم  ( يف )و(: ابن شريح. والصحيح ابن سريج 2
 (. 13/53العزيز )ينظر: (  3
العزيز و (. 18/636هناية املطلب ) أهنا تطلق. ينظر:.  واألصح: لوالده الشيخ ( نسبه اإلمام 4
 (.8/229(، وروضة الطالبني )13/52)
 (. 18/636( هناية املطلب ) 5
يف كتاب اجلراحة: " منها أنه لو ثبت غصٌب بشاهد وامرأتني، وقضى القاضي، مث قال  ( قال اإلمام 6

فالطالق يقع؛ فإن الغصب متهد، مث انبن احملكوم/ املقضي عليه: إن غصبُت، فامرأيت طالق ثالاث، 
  =أن من أصحابنا من خالف ابن سريج التعليق عليه".. وقال يف كتاب آداب القضاء: " وحكى شيخي

 /ب(248)و/
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املسألة عن قل نه فهنا ألنّ  ،م التعليقاخلالف أيضا فيما إذا تقدّ  وأن جيرى( 1).أن يكون سهوا
وقد  ،فيما إذا شهدوا ابلسرقة ،عها على القول بثبوت املال دون القطعه فرّ أنّ  :وقال ،القاضي

 (3)فهي فيه اخلالف. ،والطالق كالقطع (2)وجوب القطع وجه.يف  أنّ  مرّ 

 ،وبرجل وامرأتني ،فيثبت بشهادة رجلني غالًباما ال يطلع عليه الرجال  :املرتبة الرابعة
  (4)وأبربعة نسوة وحدهن على املذهب.

فمن  (5).ثبت إال بشهادة النسوة اخللصتوعيوب النساء ال  ،الرضاع نّ أ :اإلصطخري وعن 

                                                           
 

فإن التعليق وإن سبق،  ومل يفرق بني أن يتقدم القضاء، أو يتأخر، فقال: ال يقع الطالق يف الصورتني؛= 
 (.18/636) و (16/135فالقضاء بعده قد أكد األمر، فكان كالقضاء قبله. ينظر: هناية املطلب )

إىل اخلالف  على عكس ما ذكره املؤلف. لقد أشار اإلمام ( الظاهر: أن وجه اختالف كالم اإلمام 1
فيما إذا ثبت الغصب بعد التعليق، ووعد أن يذكره يف الدعاوى والبينات؛ وذكره يف كتاب آداب 

عن شيخه الوالد، فيما إذا  (.  وأما اإلشكال يكون فيما حكاه اإلمام18/636القضاء. هناية املطلب )
تقدم الغصب على التعليق؛ أن الطالق ال يقع كذلك. وهذا خيالف ما جزم به، بوقوع الطالق، وجها 

 (. وهللا أعلم.16/135واحدا. ينظر: هناية املطلب )
 (. 18/636هناية املطلب )ينظر: (  2
( ألن القطع والطالق ال يثبتان إال بشاهدين، واملال املتعلق هبما يثبت بشاهد وامرأتني أو بشاهد مع  3

 اليمني، كما تقدم. 
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )15/40٧هناية املطلب )هو املذهب. ينظر: (  4
 (. 13/48(، والعزيز )15/40٧( ينظر: هناية املطلب ) 5
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سواء فيها ما  ،العيوب اليت حتت الثيابو  ،(3)واحليض (2)،والثيوبة ،(1)والبكارة ،الوالدة :ذلك
 (٧).(6)صرَ والبَـ  ،(5)نرْ والقَ  ،(4)قتَ كالرَّ إليه،   مما يباح للمحارم النظرُ  وغريه ،راز اإل حتت

على بطن األمة أو ظهرها بشهادة النسوة وجهان مبنيان على جواز  الذيثبوت العيب  ويف
وسواء   ،ني فال يثبت إال بشهادة رجلنيوأما العيب الذي يف الوجه والكف (8)ظر إىل ذلك.النّ 

 (10)و[يبد]وفيما  .مةأيثبت يف  :وقال ،ذلك ابحلرة البغوي وخصّ  (9).أو أمةً  ةً كانت حرّ 
والتعليل يقتضى  (11).املقصود منه املال ألنّ  ،وبشاد وميني ،برجل وامرأتني ،املهنةمنها عند 

                                                           
 

   (.٧38و  2/595والبكارة: مصدر بِّْكر. ينظر: الصحاح ) الَبكارة: العذرة.(  1
( الثيوبة: والثيابة:  زوال خفر البكارة.  قاَل اللَّْيُث: الثَـّيُِّّب مِّن النِّّساء: الَّيتِّ قد تـََزوَّجت َوفَاَرقت  2

ّي َوجه َكاَن بعد َأن َمسَّها. ينظر: هتذيب اللغة ) صحاح اآلاثر (، مشارق األنوار على 5/69َزْوَجها أبَِّ
 (.  1/٧2(، املغرب يف ترتيب املعرب )2/205)
( احليض: يف اللغة: السيالن، ويف الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة ابلغٍة سليمة عن  3

 .94الداء والصغر. ينظر: الرتيفات للجرجاين ص
يكاد الذكر جيوز فرجها، لشدَّة انضمامه. ( الرتق: انضمام الفرج. الرَّْتقاء: املرأة املنضمة الفرج اّليت ال  4

 (. 9/61(، وهتذيب اللغة )1/393يقال امرأة رتقاء أي؛ ال يصل الرجُل إليها. ينظر: مجهرة اللغة )
( الَقْرن: )إبسكان الراء( هو الَعَفلة )بفتح العني املهملة والفاء(، وهو حلمة تكون يف فم فرج املرأة.  5

لَقْرانء من الّنساء: اّليت يف فرجها مانع مينع من سلوك الذكر فيه، إّما غّدة القرن ابلفتح اسم العيب. ا
 (.4/91(، وهتذيب األمساء واللغات )9/88غليظة، أو حلمة مرتـَْتقة، أو عظم. ينظر: هتذيب اللغة )

ة (، والصحاح اتج اللغ1/619( الربص: داء بـََياض يَقع يفِّ اجْللد َمْعُروف. ينظر: مجهرة اللغة ) 6
(3/1034.) 
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/49( ينظر: العزيز ) ٧
 (. 19/203(، وكفاية النبيه )13/49( أظهرمها: أنه يثبت بشهادهتن منفردات . ينظر: العزيز ) 8
 (. 13/49( ينظر: العزيز ) 9

 ( يف )و(: يبدوا وهو خطأ من الناسخ.  10
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/49(، وينظر أيضا: العزيز )8/219التهذيب )ينظر: (  11
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 أثبت لفسخقبل إذا ه ال يأنّ  مقتضاه ؛بيْ ها ابلعَ ختصيص ذلك مبا إذا كان إثباته لردِّّ 
 (1)نكاحها.

فإن كان  (4)،ديِّ مبا إذا كان من الثَّ  (3)ص املتويلوخصّ  (2).نَّ وتقبل فيه شهادهتُ  ،ضاعومنه الرّ 
من هذه  نبَ هذا اللّ  أنّ  على لكن تقبل شهادهتنّ  ،مل تقبل شهادهتن فيه فيه بَ لِّ حُ ء انإمن  
 (5)املرأة.

 (٧)جزم به القاضي يف موضع. ،ه ال يثبت إال برجلنيوفيه قول أنَّ  (6)،ومنه استهالل املولود 

(8).ويثبت بشهادهتن ،ومنه احليض

                                                           
 

 . 5٧( ينظر: املطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص 1
 (. 8/22٧روضة الطالبني )ينظر: (  2
، صاحب التتمة. أخذ عبد الّرمحن بن مأمون بن علّي بن إبراهيم النيسابوري املتويل ،( هو أبو سعد 3

الفقه عن القاضي احلسني، و أيب سهل األبيوري، والفوراين. له التتمة وشرح اإلابنة، وخمتصر يف 
 ه.4٧8الفرائض. تويّف سنة 

 (. 1/146(، طبقات الشافعية لإلسنوي )5/106) طبقات الشافعية الكربىينظر:  
 (. 19/239فاية النبيه )(، وك6/446(، وروضة الطالبني )9/604( ينظر: العزيز ) 4
 .5٧( ينظر: املرجع السابق، واملطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص 5
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/49( ينظر: العزيز ) 6
 ( والظاهر: األول. ينظر: املرجع السابق.  ٧
 (. 8/22٧(، وروضة الطالبني )13/49العزيز )ينظر: (  8
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 (3)وفيه نظر. (2).الدم حيض أو استحاضة ال يعرف أنّ إذ  نةإقامة البيِّّ  (1)يتعذر :وقال اإلمام

واجلراحة اليت تصيب فرج املرأة وغريها من العورة ال يلحق  ؛وتبعه البغوي :وقال القاضي
 أبنّ  وعارضه الرافعي (4).غالًباجنس اجلراحة مما يطلع عليه الرجال  ابلعيب يف ذلك ألنّ 

اخلاص، وكذا  وإاما الذي ال يطلعون عليه العيبُ  ،غالًباا يطلع عليه الرجال جنس العيب ممّ 
حتت  يوب اليتإحلاق اجلراحة على الفرج ابلع ؛الصواب :وقال النووي (5)اخلاصة. اجلراحةُ 

 (6)ياب.الثّ 

  :ن مسألتنييتضمّ ، فصل

عينا وطلب  (٧)]كان[ فإن ،وشهد له به شاهدان ومل يزكيا ،ا على إنسانعى حقّ ادّ  :هااحدإ
ها اف هالكُ ا خيُ إن كانت ممّ  ؛أجيب ،ايَ كَّ َز إىل أن يُـ  دعى عليها وبني املمبينه (8)احليلولة دعيامل

                                                           
 

 ( أي: يتَـًعسَّر. 1
يف العزيز يف ثالث مواطن،؛ يف الطالق: ينظر: العزيز  ( مل أجده يف هناية املطلب. وقد فاهلا الرافعي 2
 (.9/350الروضة والرافعي ) شرح (، وانظر: املهمات يف9/102)
( قال ابن الرفعة: " وفيه نظر؛ من حيث إن دم احليض له صفات يتميز هبا عن غريه كما هي مذكورة  3

". كفاية يف كتاب احليض، وإذا كان كذلك فال تتعذر إقامة البينة عليه، وقد صرح بذلك ابن الصباغ
 (.14/62النبيه )

 (.8/219التهذيب )ينظر: (  4
 (.13/49العزيز )ينظر: (  5
 (.8/22٧روضة الطالبني )ينظر: (  6
 ( ليتم املعىن.8/229( ساقط من )و(. واملثبت من روضة الطالبني ) ٧
ينظر: اتج العروس . احليلولة: احلجز ومنع االتصال. أي: ُمنِّع من حقه، وُمنع حقُّه منه(  8
 (.2/1369(، واإلفصاح يف فقه اللغة )22/218)
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وقال  .احليلولةويؤخرها احلاكم كما سيأيت يف  ،وظيفة القاضي (2)اءَ كَ ْز تِّ سْ االِّ  ألنّ  (1).هاتعيـُّبُ أو 
 (3).ال جياب :اإلصطخري

ه جياب إليه إىل سَ بْ ه إذا طلب حَ كالم األكثرين أنّ ة  قضيّ وهو  :أظهرها ؛فأوجه ديناوإن كان 
إذا بعث معهما رجال  :واختاره القاضي وقال .يطالب بكفيلو  ،ال :واثنيها (4).اءزكاالست

 :ورابعها (6)ه ال يلزمه شيء.أنّ  :عن اإلصطخري :واثلثها (5)على املدعي.يستكفل فاألجرة 
 (٧)ه يستوىف منها قبل التزكية ويوقف عليها.أنّ 

                                                           
 

فيها ثالثة أوجه: األول: أجيب مطلقا. والثاين: ال جياب. والثالث: جياب إن كان  ( حكى النووي 1
املال مما خياف تلفه أو تعيبه. واقتصر املؤلف هنا بذكر الوجه الثالث. واألصح األول: أنه أجيب إليه 

 (.8/229مطلقا. ينظر: روضة الطالبني )
( االستزكاء: هو البحث عن حال الشهود الذين جيهل القاضي حاهلم. أي: يطلب من يزكيهم. ينظر:  2

 (.1/340(، ومنهاج الطالبني )11/1٧3روضة الطالبني )
( حكاه الشيخ أبو الفرج عن اإلصطخري: أنه ال ينزع العني أصال. واملذهب األول. ينظر: العزيز  3
 (.18/226(، وكفاية النبيه )13/53)
( وهو أصح الوجهني يف مسألة احلبس إذا طلبه املدعي، ألنه أتى مبا عليه، فالبحث بعد ذلك من  4

(، 8/213وظيفة القاضي، وظاهر احلال العدالة، وهبذا قال أبو إسحاق: ينظر: التهذيب )
(: أنه ظاهر 2/303(. وقال الشريازي يف املهذب )8/229(، وروضة الطالبني )13/53والعزيز)

 ذهب.امل
يف اللعان فقال:" ووجدت يف بعض الطرق رمزا إىل أن املدعى عليه  ( أي: ال ُيبس. أشار إليه اإلمام 5

(.  وينظر: العزيز 8/313وجها يف التهذيب ) (، وحكاه البغوي15/114ال ُيبس" هناية املطلب )
 (. 18/224(، وكفاية النبيه )13/53)
(، 13/53( أي: مل يستويف. وهو أصح الوجهني يف مسألة استيفاء الدين قبل التزكية. ينظر: العزيز ) 6

 (. 8/229وروضة الطالبني )
 (. 8/229(، وروضة الطالبني )13/53( حكاه الشيخان عن ابن قطان. ينظر: العزيز ) ٧
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 (1).ال :هماأصحّ  :فيه وجهان؟ عهعليه يف ماله لئال يضيِّّ  وهل للمدعي طلب احلجر
  (2)بس.ه ُيُ أنّ  :ومجاعة الرافعي أوردهفالذي  ف؛ذْ القَ  قصاصا أو حدَّ  ىوإن كان املدعَ 

فإن ادعاه ينبغي أال ُيبس. وال  ،الشهود  /جرح عِّ هذا إذا مل يدَّ  ولعلّ  :الفقهاءقال بعض 
 (3)ُيبس يف حدود هللا تعاىل.

احلاكم  وجب على ،يزكياوأقامت به شاهدين ومل  ،هادها عتقَ على سيِّّ  ولو ادعت أمةٌ  
  (4)ا احتياطا.ماحليلولة بينه

 ،ولو كان مدعي العتق عبدا( 5).ومل يزكياوكذا لو ادعت الزوجة الطالق وأقامت به شاهدين 
 فَ قِّ ل وُ ضُ ما فَ ف ،رتهجُ عليه من أُ  فقُ نْ ، ويُـ رُ ؤخَّ ده أجيب ويُ فطلب احليلولة بينه وبني سيِّّ 

ده أو طلب سيّ على طلبه  (6)ذلك قفيتو ده. وهل فإىل سيِّّ  ،وإالّ  ،ع إليهفِّ يا دُ كِّ ، فإن ُز بينهما
 قففإن مل يكن له كسب نُ  (٧).الثاين أقرهبما إىل النص؛: فيه وجهان ؟به احلاكم دُّ أو يستبِّ 

 (8)ده إن مل يزكيا.جع بنفقته على سيِّّ ر مث يُ  ،عليه من بيت املال

                                                           
 

( وهو األصح عند اجلمهور ألن ضرر احلجر يف غري املشهود به عظيم. والوجه الثاين للقاضي  1
(، والعزيز 83-19/82احلسني:" إن كان يتوسم فيه احليلة، حجر عليه". ينظر: هناية املطلب )

 (.8/229(، وروضة الطالبني )13/53)
  (.13/53( العزيز ) 2
 (. 8/229طالبني )(، وروضة ال13/53( ينظر: العزيز ) 3
 (.8/230(، وروضة الطالبني )13/53العزيز )ينظر: (  4
 .نفس املراجع السابقة( ينظر:  5
 ( أي: إجارة العبد .  6
( حكى الوجهني الشيخان عن ابن كج. األول: يتوقف ذلك على طلب العبد أو سيده. واألظهر  ٧

(، وروضة الطالبني 13/53األقرب إىل ظاهر النص: الثاين؛ أنه يـَُؤجَّر بغري طلبهما. ينظر: العزيز )
(8/230 .) 
 ( ينظر: العزيز من املرجع السابق.  8

 /أ(249)و/
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 ( 1).ال :أظهرمها ،ف احليلولة على طلب العبد وجهانتوقُّ  ويف

فينبغي أن يكون   ،األمة حمرما لهولو كانت  .فينبغي القطع ابحليلولة ،ن كان صغرياإف
علت عند امرأة وجُ  ،من اخلروج على الصحيح تْ عَ نِّ مُ  امرأةٌ  يةَ زوجولو كان املدعي ( 2).كالعبد

قال  ، ظاهرًاولو كانت يف عصمة زوج  .وعلى مقابله يف مطالبتها بكفيل وجهان (3)ثقة.
 (4).منها قبل التعديل نع الزوجُ ال ميُ  :اهلروي

  (5)وطلب املدعي احليلولة أجيب يف أظهر الوجهني. ،عقارا املدعى بهوإن كان 

 فرع 

وهل  .لعدِّ وال على امل ،فال ضمان على احلاكم ،إىل التزكية عند عدلٍ  املرتوكةُ  العنيُ  تْ فَ لو تلِّ 
م هبا للمدعي كَ إن حَ  :أن يقال واألصحّ  ؛ُيتمل وجهني :قال الروايين ؟ها احملكوم عليهضمنُ يَ 

فال ضمان على املدعي. وليس  مدعى عليهبه لل حكم وإن ،الضمان دعى عليهلزم امل
، ا لهمث ثبت أهنّ  ،فلو فعل فتلفت يف يده ،ها عند املدعي على سبيل التعديلضعللحاكم و 

                                                           
 

على طلب العبد. والثاين: ال، وهو أظهرمها. ينظر: الوسيط ( الوجه األول: أن احليلولة تتوقف  1
 (. 8/230(، وروضة الطالبني )13/53(، والعزيز )19/81(، وهناية املطلب للجوين )36٧/٧)
 . 63و  62( ينظر: املطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص 2
مرأة ثقة، ومتنع من االنتشار واخلروج. ( فيه وجهان؛ واألصح ما قاله الشيخان: أن املرأة تعزل عند ا 3

والشيخان. قاال: "  والوجه الثاين: وجوب احليلولة بينهما كما يف مسألة األمة. وهذا الوجه ضعفه اإلمام
 (، واملرجع السابق. 19/83وفيه وجه ضعيف" ينظر: هناية املطلب )

(. وحكى ابن الرفعة عن الصيدالين عن 8/230(، وروضة الطالبني )13/53( انظر: العزيز ) 4
 (.19/83صاحب التقريب. ينظر: كفاية النبيه )

ال جياب؛ إذ ال  -أنه جياب، فيحال، والثاين  -طريقتني؛ ومها: األول: أحدمها  ( حكامها اإلمام 5
  =األول، وقال: هو اطالق األكثرين إذ ال فرق. وبه جزم أشبههما إىل الرافعي غرض يف إيقاع احليلولة..
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إن و  ،أوىل منامث فه وجبهنفإن مل   .انبفيه وجهان مرتّ  ؟دعى عليهكون من ضمان املفهل ت
، وهو جاهل كهم الغاصب الطعام مالعاجان على القولني يف اطوجهان خمرَّ  نامفهاه مث نجبو أ

  (1)ال.ابحل

ب على رتت، هل تيااألحكام املتقدمة املرتبة على إقامة الشاهدين قبل أن يزكّ  :الثانيةاملسألة 
 :اهواثني (2).ال :هماأصحّ  ؛فيه قولني أنّ  :اأصحه :فيه طرق ؟ىشهادة الشاهد الواحد املزكّ 

 (4).القطع مبقابله :اواثلثهٍ  (3).القطع

 ،كالقصاص  ،ابلشاهد واليمني ال يثبت ريان فيما إذا كان املدََّعىوال جييء الطريقان األخ
 (5)والنكاح. ،والعتق ،والطالق ،وحد القذف

                                                           
 

(، روضة 13/53(، العزيز )19/82القاضي احلسني.، وأطلق مقابله النووي، ينظر: هناية املطلب ) =
 (.18/226(،كفاية النبيه )2/229الطالبني )

(، 4/460( و )3/196(، )14/108حبر املذهب )قال: األصح: بقاء الضمان. ينظر: (  1
(6/456.)  
إىل عامة األصحاب، وقال :" ألن الشاهد الواحد ليس حبجة، وهناك  ( وهو األصح، وعزاه الرافعي 2

(، وقال 13/54قد متت حجته، وليست التزكية جزءا من احلجة، وإاما تبني هبا قيام احلجة". العزيز )
 (.8/230: هو املذهب. ينظر: روضة الطالبني )النووي

(، ومل 13/54يز )، انظر: العز : واختاره الروايين( تتعني احليلولة إىل ظهور األمر للقاضي. قال الرافعي 3
 أجده يف البحر.

(. ألنه يرى أن املال يثبت بشاهد وميني، 8/314( وهو طريقة أيب إسحاق، انظر: التهذيب للبغوي ) 4
(، وروضة الطالبني 13/54وله أن ُيلف معه ميت شاء، فكأن احلجة اتمة.."  ينظر: العزيز )

(8/230.) 
حيحه ابن (، قال ابن الرفعة. ووافق الشيخ يف تص5/316( وهو املنصوص عليه. انظر: األم ) 5

 (. 18/22٧، والنواوي". ينظر: كفاية النبيه )، وصاحب البحر، والبغويالصباغ
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 ا أوىل وإاّل نهف مثّ الل الحنفإن قلنا  ،العتق علىب كاح يرتتّ النّ  ودعوى :قال القاضي
وال ُيبس يف  ،ب على العتق، إن قلنا الحنالل يف العتقودعوى القذف يرتتّ  (1).فوجهان
 (2)وإن قلنا ُيال مث ففي احلبس هنا وجهان. .القذف

 ون يف ترتب احليلولة واحلبس عليهفيك ،ىفهل يكون كاملزكَّ  ،ىولو كان الشاهد غري مزكَّ 
 (3)الثاين. أصحهما :فيه وجهان ؟أم ال يرتتب عليه حكم اخلالف املتقدم،

ومل  ،وقد أقام شاهدين ،ينهيف دَ  دعى عليهن من احلاكم احلجر على امليْ لو طلب مدعي الدَّ و 
مل جيب على الصحيح  ،ونزلناه منزلة الشاهدين يف احليلولة واحلبس اواحد، أو عدال يازكّ يُ 

حمتال يتوقع منه  هأنّ  دعى عليهه إن علم من املأنّ  :وعن القاضي (4)الذي قطع به اجلمهور.
  (5)عليه. جرح اء مالهدار 

أو  وإما إىل ظهور التعديل ،اء الشاهدينخفإن كان السرت  ،وحيث أثبتنا احليلولة واحلبس
ادان النصاب من العدل الواحد فال يز . وإن كان لتمام ةالتجريح للقاضي من غري تقدير مدّ 

 (6) .على ثالثة أايم

                                                           
 

 .أقف عليه ( مل 1
 (.   8/230( ينظر: روضة الطالبني ) 2
فيه قولني، األول: أنه جياب. والثاين: ال جياب، وهو األصح ألن الشاهد الواحد ليس  حكى اإلمام(  3

 (. 19/82)و ( 18/228ينظر: هناية املطلب)حبجة. وهو األصح. 
 (. 8/229(، وروضة الطالبني )13/53(، والعزيز )19/82( ينظر: هناية املطلب ) 4
 . (19/83)( ينظر: هناية املطلب  5
 (. 8/230(، وروضة الطالبني )13/55( ينظر: العزيز ) 6
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 ،وال حبس حبال ،فال حيلولة ،شاهدي اآلخر غائب ال ُيضر إال بعد ثالثة :فلو قال املدعي
 ،اإلقرار ؛ يف أربعةإاّل  :قال البغوي (1).ة احليلولةف واحد من املتداعيني يف مدّ وال ينفذ تصرُّ 

وإال  ،له نفذ ، فإن ابن امللكفقِّ ن صدر منه شيء من هذه وُ . فمريوالتدب ،والعتق ،والوصية
لكنه صور املسألة فيما إذا أوقع القاضي  ؛يف نفوذ التصرفات وجهني رويوأطلق اهل (2).فال

 ،فإن أراد إبيقاع احلجر احليلولة قال الرافعي (3)على املشهود عليه يف املشهود به. احلجرَ 
المتناع  ،أشعر ذلك ابعتبار احلجر ابلقول ،ظ ابحلجروإن أراد التلفّ  ،على خالف /نا صلُي

 .لوظاهر كالمه األوّ  :قلت (4)التصرف.

 دعى عليهمن امل هنفوذ ويف ،من املدعي نفذال يفوأما التصرف الصادر قبل احليلولة واالنتزاع  
 أنّ وفيه وجهان كالوجهني يف  (5)شرط فيها.وجهان ينبنيان على أن سؤال املدعي احليلولة 

وعدل  ،رتكها القاضيفال يشرتط فيها  :فإن قلنا (6).د السفه والتبذير ال يوجب احلجرجمرّ 
 (8).صحّ  ،وإن قلنا يشرتط (٧).ه ال يصحّ أنّ  :أظهرمها ؛فه وجهانة تصرّ ففي صحَّ  ،الشهود

                                                           
 

( حكاه الشيخان عن أيب إسحاق. ينظر: املرجع السابق، وحكاه ابن الرفعة عن القاضي أيب الطيب.  1
 (. 18/229ينظر: كفاية النبيه )

 (.8/313التهذيب )ينظر: (  2
 مل أقف عليه.(  3
  (. 13/55العزيز )ينظر: (  4
 (.8/231(، وروضة الطالبني )13/55(، والعزيز )8/314ذيب )( ينظر: الته 5
 . (6/440ينظر: هناية املطلب )(  6
 (. 8/231(، وروضة الطالبني )13/55( أصحهما أنه ينفذ تصرف املدعى عليه. ينظر: العزيز ) ٧
 (، والعزيز ، وروضة الطالبني يف املرجع السابق. 8/314( ينظر: التهذيب ) 8

 /ب(249)و/



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 261 
 

عليه  ع احلجرَ وقِّ فينبغي أن يُ  ،والقاضي ينظر يف وجه احلكم ،نة وحصل التعديلولو قامت البيّ 
 (1).ياهلرو قاله  .هفُ فذ تصرّ نْ وإذا وقع مل يُـ  ة النظر،مدّ يف 

 عفر 

وبني شهادة  ،للمدعيتكون ة احلادثتان بعد شهادة الشاهدين وقبل تزكيتهما لّ غمرة والثّ ال
، أو مبا قبله ،لاألوَّ  خ الثاين ما شهد به بيوم شهادةِّ  إذا أرّ إاّل  ،ال يكون له ،ل والثايناألوّ 

جر عليه فعليه أجرة املثل ُيإن قلنا  :احلجر فقال علىمث بناه  (2).حكاه القاضي عن النصّ 
فإن احلاصل من النماء  ،ال :وإن قلنا .ويقع امللك له عقب شهادته ،لمن وقت إقامة األوّ 

وهذا اخلالف قريب من  (3).ه للمدعيوفيه قول أنّ  :قال .مدعى عليهوالثمرة بني الشهادتني لل
 (4)فات.نفوذ التصرُّ  اخلالف يف

                                                           
 

 (. 8/231(، وروضة الطالبني )13/55( قاله الشيخان ومل ينسباه. ينظر: العزيز ) 1
 (. 18/229(، كفاية النبيه )8/231(، وروضة الطالبني )56و  13/55( ينظر: العزيز ) 2
 (. 18/229( ينظر: كفاية النبيه ) 3
 ( انظر: الصفحة السابقة. 4
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 (1) لثالباب الثا]

 وفيه فصالن. ،ل الشهاد  وأداءهاويف حتمّ  ،مستند علم الشهاد يف 

 الفصل األوىل 

  .يف بيان ما يستند إليه الشاهد

لتعذر د يف بعض املواضع املؤكَّ  ظنّ ويلحق به ال ،(2)واألصل يف الشهادة النبأ على اليقني
، كذا العدالةو  .ه ال سبيل إىل معرفته يقينافإنّ  ،احلاجة إىل إثباته كامللك ءاليقني فيه ودعا

ف على البصر ما يتوقّ  ؛واألصحاب املشهود به ثالثة أقسام م الشافعيوقسّ  .عسارواإل
ا ال ينحصر أهنَّ  وال شكّ  (3)ة، وما يتوقف على السمع خاصة، وما يتوقف عليهما معا.خاصّ 

عند  ،سمْ واللَّ  ،مّ والشَّ  ،قُ الذوْ اخلمس؛  احلواس بباقيوز مبا علم جتالشهادة  فإنّ  ،يف ذلك
 (4)حرارته وبرودته وحنو ذلك. يف أو أو يف تغري رائحتهته ضمرارة املبيع أو محو االختالف يف 

 ،والقتل ،والشرب ،وهو األفعال كالزان ؛فيه البصر دون السمع يكفيما  :لالقسم األوّ 
يف يد ون املال ك، و (5)حياءواإل ،الصطياد، واضاعوالرّ  ،والوالدة ،واالتالف ،والغصب

                                                           
 

 والصحيح املثبت. .يف )و(: الباب الثاين ( 1
اليقني لغة: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء.  اليَـَقُن، وهو إزاحة الشك، وحتقيق األمر. :الَيقِّنيُ  ( 2

َا علم واصطالحا: اعتقاد الشيء أبنه كذا مع هو  . قال اجلرجاين:ُهَو ُسُكون النَّفس وثلج الصَّْدر مبِّ
(، الفروق اللغوية 5/220نظر: العني ). ياعتقاد أنه ال ميكن إال كذا، مطابًقا للواقع غري ممكن الزوال

  .259(، التعريفات ص1/81للعسكري )
 (.8/231(، وروضة الطالبني )5٧و 13/56العزيز )(، و 8/413ينظر: خمتصر املزين )(  3
 (. 9/356نظر: املهمات، جلمال الدين اإلسنوي )ي(  4
 ( أي: إحياء املوات.  5
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ماع من وال جيوز الشهادة فيها على السّ  ،املتعلقة هبا وبفاعلهاؤية فيشرتط فيه الر  ،الشخص
 (1).األصمِّّ  غريه. وتقبل فيها شهادةُ 

 ،شهد على قائلها هبا كالنكاحكاألقوال اليت ت  ،ما حيتاج إىل البصر والسمع معا :والثاين
مساعها  علىتوقف ، فإهّنا تواإلقرار ،وحكم احلاكم ،والفسوخ ،ومجيع العقود ،والبيع ،والطالق

وال شهادة األعمى يف القسمني. وليس له  ،فيها فال تسمع شهادة األصمّ  ورؤية قائلها.
  (2)لتشاهبها.اعتماد األصوات 

 (3)ينبغي أن جيوز ملن ألفه وعرف صوته. :وقال ابن الصباغ

 (4)ه.فِّ عْ من جواز كون القاضي أعمي على ضَ  وجًها ه الرافعيّ جَ وخرَّ  

يف دار ليس   لو كان رجلُ حىّت  ،ال يشرتط يف الشهادة ابلقول رؤية القائل إذا حتققه :وقيل
وهو ال  ،كذا  عليَّ لفالن  ،فجلس رجل على الباب ومسعه يقول من داخل الباب ،معه غريه

لو كان اثنان يف بيت ال  :نيجيعليه قول البند ويدلّ  (5)جاز أن يشهد له عليه به. ،يراه
 هلكنّ   (6)ال له.صار متحمِّّ  ،بينهما عقدٍ  فسمع اجلالس على الباب صدورَ  ،هلما اثلثَ 

                                                           
 

 (. 232و  8/2231(، وروضة الطالبني )13/5٧( ينظر: العزيز ) 1
 (. 8/232(، وروضة الطالبني )13/5٧( وهو املذهب. ينظر: العزيز ) 2
 (. 13/358) ( انظر: البيان للعمراين 3
مى. مث خرج وجها ضعيفا يف جواز تفويض القضاء إىل األع (؛ ذكر الرافعي12/41٧( ينظر: العزيز ) 4

: "وقد سبق وجه أن العمى ال يقدح يف القضاء وهو مع عليها مسألة الشهادة مع ضعفه. وقال النووي
 (.8/232روضة الطالبني )، و (13/58يف الشهادة، والصواب املنع". انظر: العزيز ) ضعفه جارُ 

 .(8/231ينظر: روضة الطالبني ) ( 5
 .(6/3٧4(، ومغن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج )4/364ينظر: أسىن املطالب ) ( 6
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ه جييء وهذا مفقود فيما ذكرانه على أنّ  ،شرتيالبائع بينهما من امل ه ال يعرفاعرتض عليه أبنّ 
 .بيع ألحدمها بعينهفيها ما إذا عرف أن امل

إذا حصل العلم به  ،أو عليه وعلى السمع ،وال جيوز الشهادة مبا يتوقف على البصر 
 (1)ابلتواتر.

  ؛هاواختلفوا يف مسائل من

أن يضع انسان فاه على أذن األعمى ويضع األعمى يده على رأسه  وهي :الضبطةمسألة 
بذلك  قرّ ي، أو أو يعتق أمته املعروفتني  /،ويطلق زوجته ،ه الواضع فاه يف أذنهن أنّ حبيث يتيقّ 

 ،شهد عليه بذلك عند القاضي مىتفيضبطه األعمى  أو غريه، ،لرجل معروف النسب مبالٍ 
 (3).قبلوقال آخرون ال ت (2)قبل عند األكثرين.تف

  (4)ضرورة. جعله حملّ ه كأنّ  يكون هناك غريه  واشرتط القاضي يف قبوله أاّل  

 عند اإلمام أظهرها :وجهان ؛عماهفيما مسعه يف زمن  يف قبول رواية األعمى :الثانية

                                                           
 

 .(32-8/231(، وروضة الطالبني )3/455املهذب ) ( 1
(، 58و  13/5٧(، والعزيز )٧/3٧0(، والوسيط )14/138( وهو الصحيح. ينظر: حبر املذهب ) 2

 (. 233و  8/232وروضة الطالبني )
(، ال تقبل سدا  للباب مع ما فيه من العسر. 8/233(، وروضة الطلبني )٧/3٧0( ينظر: الوسيط ) 3

 (. 19/121وحكاه ابن الرفعة عن القاضي. ينظر: كفاية النبيه )
 ( ينظر: كفاية النبيه من املرجع السابق. 4

 /أ(250)و/
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به ب وأجا (2).أهنا تقبل :عند اجلمهور هماأصحّ و (1).قبلتال  :والغزايل يف كتبه الفقهية
 (5).قطًعافيه فتقبل روايته  ،وأما ما مسعه قبله (4).يضبط الصوتكان إذا   (3)األصوليف  الغزايل

 ،االسم والنسب معروفِّ على  تفإن كان ،مث عمي ،حتتاج إىل البصر ل شهادةً ولو حتمّ 
 (6).قبلت شهادته به ،عروف االسم والنسبمَ لِّ 

يف  كما مرّ   ،حبيث ال يلتبس بغريه ،مشهور أيبكامسه أو نسبته إىل عرفه بغري النسب   لووكذا 
 (٧).القضاء على الغائب

(8)فشهد عليه ملعروف النسب واالسم. ،هيف يدِّ  رُّ واملقَ  وكذا لو َعمِّيَ 

                                                           
 

 (. ٧/3٧0(، الوسيط )18/616( هناية املطلب ) 1
(، وروضة الطالبني 13/58(، والعزيز )43-1٧/41) الكبرياوي ( وهو الصحيح. ينظر: احل 2
(8/233 .) 
ه(، من أمهات الكتب يف أصول 505أليب حامد الغزايل )ت املستصفى يف علم األصول هو (  3

الفقه، حسن الرتتيب والتحقيق، تشتمل على املقدمات األولية واملنطقية لعلم أصول الفقه، له أربعة 
أقسام: األول: يف احلكم الشرعي وأقسامه. الثاين: يف األدلة الكلية لألحكام. الثالث: يف كيفية 

هـ(، وابن رشد احلفيد 6٧9منهم: الفهري )شرحا باط. اعتىن به العلماء االستدالل وقواعد االستن
(، طبقات 1/252طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح ) ينظر: .اشرتط الضبط. هـ(.595)

 (.1/535الشافعيني )
 . (4/365، وأسىن املطالب )(10/353النجم الوهاج )، 124ينظر: املستصفى للغزايل ص(  4
 (.8/233(، وروضة الطالبني )13/58( انظر: العزيز ) 5
 (، واملرجع السابق. 13/56( ينظر: العزيز ) 6
 (. 9/35٧( ينظر: املهمات ) ٧
 (. 8/233(، وروضة الطالبني )13/58( ينظر: العزيز ) 8
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 (1)وقف على الرؤية.تاألعمى فيما ال ي وتقبل شهادةُ 

وينفذ قضاءه يف تلك  ،على املذهب انعزل، وتعديلهانة القاضي بعد مساع البيّ  يَ مِّ ولو عَ 
  (2)تج إىل اإلشارة.حتإن مل  ،الواقعة على الصحيح

  (3)بعلمه السابق. يَ جاز له أن يقضِّ  ،زان القضاء ابلعلم إذا جوَّ أانَّ  :عنهم وحكى الروايين

ي  املدعِّ إذا مل يتكلم إاّل  :قال اإلمام (4).على الصحيح م أعمىجِّ رْ جيوز أن يكون املتَـ  :الثالثة
 (6)أن الصحيح أن النكاح ال ينعقد حبضور األعمى. لكن قد مرَّ  (5).دعى عليهوامل

 ،وامسه ،فإن كان يعرفه بعينه ،أو قول على شخص ،من فعل ل البصري شهادةإذا حتمّ  :الرابعة
وموته  ،عليه عند حضوره ابإلشارة، وعند غيبتهيشهد ف ،أو ما يقوم مقام النسب ،ونسبه
 (٧)أو ما يقوم مقامه. ،ونسبه ،ابمسه

                                                           
 

 (.8/232( ينظر: العزيز من املرجع السابق، وروضة الطالبني ) 1
 (.8/233وروضة الطالبني )(، 13/58( ينظر: العزيز ) 2
 . (14/138حبر املذهب )ينظر: (  3
(. 8/233(، وروضة الطالبني )13/58(، والعزيز )14/138( وهو الصحيح: ينظر: حبر املذهب ) 4

 (.8/185(، والتهذيب )8/3٧1والوجه الثاين: أنه ال جيوز، حسما للباب. ينظر: الوسيط )
األول: ال جيوز ذلك. والثاين: أنه جيوز. ينظر: هناية حكى فيها وجهني عن صاحب التقريب:  ( 5

  (.18/61٧املطلب )
 /أ(.6/163ينظر: ط)(  6
 .(8/234(، وروضة الطالبني )13/60( ينظر: العزيز ) ٧
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ه رتفيشهد عليه يف حض ،ل دون الثالثأو ابألوّ  ،ونسبه ،وإن كان يعرفه بعينه دون امسه
فإن اُحتِّيج إىل الشهادة عليه بعد موته  (1)ابإلشارة، وال يشهد عليه يف حاليت غيبته وموته.

 (2).ويشهد على عينه ،هليشهد الشاهد صورتَ ر ضِّ حْ أُ 

إذا اشتدت  ؛نظر وفيه :قال اإلمام (3)قد تعذرت الشهادة.و  نبشيال  :قال القاضي ؛فإن دفن
إذا   ،كحق اآلدمي  ، قد نرى النبشفإانّ  ،نظر احملتل لل، ومل ينته إىل التغرّي وقرب العهد ،احلاجة

  (5)ل.األوّ  :واألظهر (4).مغصوابً  كان الكفنُ 

 (6).النبش من أجل الكفن خالف مرَّ  ويف

فإن عرفه القاضي  ، اقتصر على ذلك.واسم أبيه دون جده ،وإن كان الشاهد يعرفه ابمسه
  (9).وتوقف فيه الرافعي (8).وهو ظاهر كالم القفال (٧).جاز أن ُيكم عليه ،بذلك

                                                           
 

 (. 8/234(، وروضة الطالبني )13/60( ينظر: العزيز ) 1
 (. ٧/3٧1الوسيط )(، و 18/61٧هناية املطلب )( ينظر:  2
 (.8/234(، وروضة الطالبني )13/60(، والعزيز )18/61٧هناية املطلب )ينظر: (  3
 (.٧/3٧1يف الوسيط ) (، وتبعه الغزايل18/61٧( ينظر: هناية املطلب ) 4
بعد اعرتاضه على كالم القاضي: " واألظهر: ما ذكره القاضي."  ( وهو األظهر كم قال: قال اإلمام 5

 (. وينظر: العزيز روضة الطالبني يف املرجع قبل السابق. 18/61٧انظر: هناية املطلب )
ففيه أوجه، أصحها: ينبش لرد الثوب، كما ينبش لرد االرض. والثاين: ال جيوز نبشه،  : قال النووي ( 6

نه كالتالف. والثالث: إن تغري امليت وكان يف النبش هتك، مل وينتقل صاحب الثوب إىل القيمة، أل
 (.1/658. ينظر: روضة الطالبني )ينبش، وإال نبش

 .  (13/59( ينظر: العزيز ) ٧
 .264ص القفالينظر: فتاوي  ( 8
 (.13/59العزيز )ينظر: (  9
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 (1).دهذه الشهادة ال تفي :أبو الفرجو  اإلماموقال 

 ،القول ببطالن احلكم فيما إذا اقتصر على امسه أن حملّ  ،يف القضاء على الغائب وقد مرّ 
وأن البطالن أوىل إذا مل  ،بذلك احملكوم عليهيعرف ال إذا كان القاضي الكاتب  ،واسم أبيه

 (2).وال املكتوب إليه. أما إذا عرفاه فيصح احلكم ،يعرفه الكاتب

ه إذا مل يرفع يف نسبه فأحضر أنّ  الطربي عليّ  أيبو  ابن القاصم عن ويدل عليه ما تقدّ 
 (3).ه ُيكم عليه بهأنّ  ،بذلك ه احملكوم عليه فأقرَّ وادعى أنّ صاحب احلق رجال، 

فالن  هأنّ  ؛مل يكن له االعتماد على قوله ،وال نسبه ،عليهولو مل يعرف الشاهد اسم املشهود 
أو يعرف امسه  ،ل وهو ال يعرف امسه ونسبهمّ ، لكن لو حتويشهد على امسه ونسبه ،بن فالن

لكن  ،مل يكن له االعتماد على تعريف واحد بذلك ،أو دون اسم جده،دون اسم أبيه وجده 
أن يشهد على امسه ونسبه يف  ،واستفاض عنده فله ،ه فالن بن فالنيقولون أنّ لو مسع الناس 

  (4).لحمّ كما لو عرفه عند التّ   ،غيبته

غيبته  فشهادته عليه يف حاليَتْ  ،ه فالن بن فالننّ أبده بع وأل حمُّ فه عدالن عند التَّ ولو عرَّ 
فإن  فيها إخبار عدلني أم ال؟ يكفي (5)اإلستفاضةيف أن  ؛على اخلالف اآليت موته مبنّ و 

                                                           
 

 . (13/59العزيز )( ينظر:  1
  /أ(.212نسخة املكتبة الوطنية )و/ينظر:  ( 2
 .(8/166ينظر: روضة الطالبني ) ( 3
 (.8/224(، وروضة الطالبني )13/60( ينظر: العزيز ) 4
: " أن تبدو املاوردي( اإلستفاضة: الشُُّيوع. اإلستفاضة مأخوذ من فاض يفيض؛ إذا شاع. وقال  5

  =منتشرة من الرب والفجر ويتحققها العامل واجلاهل، فال خيتلف فيها خمرب وال يتكشف فيها سامع، ويكون
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 (2).مل جيز ،وهو قول املراوزة ،ال :وإن قلنا ( 1).جاز ؛وهو قول العراقيني ،يكفي :قلنا

ٍ  قةٍ متعلِّّ  ةٍ نعيّ م فقيه يف قضيةٍ وكذا احلكم لو أذن القاضي لِّ  ال يعرفه  فقيهُ لوا ،هه ونسبِّ مسِّ اب ،مبعنيَّ
فليس له أن ُيكم  /ة،من فالنه جُ احكم بني فالن وبني خصمه أو زوِّ  :كما لو قال له  ،بنسبه

  (4).إلستفاضةابيعرف نسبه  حىتجه وال أن يزوّ  (3)[له]

 اإلستفاضةفإن اكتفينا يف  (5).اره اخبلكن قيام البينة عند ،نةالبيِّّ  اعَ وليس له مس :قال القاضي
: قال الغزايلواسم أبيه دون جده،  ،ابمسهه ولو عرف .فيعمل به إلستفاضةابحصل العلم  ننيابث

 (٧)ه يكفي.أنّ  الومفهوم كالم القفّ  (6).ال يكفي

 فروع

 ،لبيعاب الوكيلوإقرار  عمرا يف بيع داره لكَّ ع شاهدان يشهدان أبن زيدا و لو مس ِّ  :لاألوّ  
له أن يشهد على شهادة شاهدي  ،يف مثله وقال القفال .دون الوكالة ،شهد على إقراره ابلبيع

                                                           
 

أقوي األخبار حاال وأثبتها حكما". ينظر: النظم انتشارها يف ابتدائها كانتشارها يف آخرها. وهذا = 
 (.16/85(، احلاوي الكبري )2/3٧9املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب )

( قال الشيخ أبو حامد: له أن يعتمدمها، ويشهد على امسه ونسبه، وهذا مبن على جواز الشهادة  1
 (.8/240(، )8/234روضة الطالبني )على النسب من عدلني. ينظر: 

 (.8/240( ينظر: روضة الطالبني ) 2
 ( مكرر يف )و(.  3
 (. 13/59( ينظر: العزيز ) 4
 (. 18/268( ينظر: كفاية النبيه ) 5
 (. ٧/3٧2الوسيط: )ينظر: (  6
 نفس املرجع السابق. ( ٧

 /ب(250)و/



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 270 
 

 (1)كما لو أشهدا على شهادهتما.  ،الوكالة

وهو ال يعرفه  (2)ا[وكيله]أو  املرأ  ه ويلّ زعم املوجب أنّ  ،لو حضر عند عقد النكاح :الثاين
املرأة وهي ممن يعترب رضاها،  رضى لكن مل يعرف ،أو عرف الوالية أو الوكالة ،وال كفيال ،وليا

عرف تل فالن، فإن مل قيو  .زوج فالنة من فالن فالانً  لكن يشهد أنّ  ،ا زوجتهمل يشهد أبهنّ 
 (3) قال زوجت فالنة من فالن. فالانً   أنّ مل يشهد إاّل  ،املرأة بنسبها

عند  على امسه ونسبه ، وأخرىقع الشهاد  على عينهعليه اتر  ت كما أن املشهود    :الثالث
لفالن بن  ه أقرّ واترة يشهد على أنّ  ،هلذا ه أقرّ يشهد على أنّ اترة  املعرفة به، فكذا املشهود له

 ذلك عند غيبة املشهود له. كو  .فالن بن فالن

 فقال املشهودُ  ،فإذا شهد شاهدان على أن هذا على فالن بن فالن بن فالن الفالين كذا
ذلك امسه  نة أنّ املدعي البيّ  على :قال القفال ؛لست فالن بن فالن بن فالن الفالين :عليه
 ،سم والنسبقه يف االوإن صدّ  ،واستحقّ  ،فإن نكل حلف ،فهنة حلّ كن بيّ تفإن مل  ،هونسب
احتاج املدعي إىل  ؛ابملشاركة، فإن أقامها يقيم بينة قبل حىّت ، مل يفيهما مشاركٍ  عى وجودَ وادّ 

 (5)ك.عن املشارِّ  (4)هاكِّ مشاَر  ةِّ زايد اثباتِّ 

 (6).نظريه يف كتاب القاضي إىل القاضي وقد مرّ  

                                                           
 

 .  (13/59( ينظر: العزيز ) 1
 (يف )و( وكيله، وهو خطأ.  2
 (. 60-13/59( ينظر: العزيز ) 3
 ( أي: احتاج املدعي إىل إثبات زايدة، ميتاز هبا املدعى عليه عن املشارِّك.  4
 (. 61-13/60، وينظر: العزيز )264ص فتاوي القفالينظر: (  5
 . /أ(215ينظر: نسخة الوطنية )و/(  6
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وامسه ونسبه   ،على هذا احلاضر كذا ه يستحقّ أنّ  عىادّ وليكن التصوير فيها إذا  :قال الرافعي
وأقام البينة على  ،وهو هذا احلاضر ،ه كذاه ونسبُ على من امسُ  ه يستحقّ أو أنّ  ،كذا

رتف بذلك االسم اعْ  نِّ ، إاحلاضرفيستفيد هبا مطالبة  ،االستحقاق على فالن بن فالن
على فالن  يّدعي  فكيف، وإاّل مث يطالبه ،على االسم والنسب أخرى أو يقيم بينةً  ،والنسب

 (1)؟ابحلاضر الدعوىبن فالن من غري أن يرتبط 

لفالن بن فالن الفالين  هذا أقرَّ  أنّ  :وقال ،لو أحضر رجال عند القاضي :(2)وقال أيضا 
هبذا  (3)سماأو مبوضع آخر  ،لكن هنا ،أقررت به :له. فقال الرجل وأاب ذلك املقرُّ  ،بكذا

فإن  ،ل ذلك اآلخرئِّ فإذا أقامها سُ  ،على ذلك فعليه إقامة البينةَ  ،له وهو املقرُّ ، االسم النسب
  .عيبه فهو للمدّ وإن كذَّ  .شيء عليهه ال ه على أنّ ليفُ ل حتولألوَّ  ،به إليه رُّ ع املقَ فِّ قه دُ صدّ 

 وأقام بينةً  ،نهيع أثبتوال  ، أقررت ألحدمهاأانوقال  ،مشاركا فيهما هل أنّ  عىادّ وإن 
ينبغي أن يلزم التسليم إىل ف ،رِّ على املقِّ  هال شيء ل :فإن قال ،ئل ذلك اآلخرسُ  ،ابملشاركة

  (4).لاألوّ 

 (5).ا يلأهنّ  :منهما كل  ، أو قال  كما يف الوديعة  وه اآلخر فهقصدّ وإن 

والقاضي  ،لُ مث غاب املوكَّ  ،ل رجال ابخلصومة عنهإذا وكَّ  هم يف الوكالة أنّ وقد تقدّ  :قال الرافعي
ه إقامة البينة على أنّ  نه ال بد معنه بناء على اسم ونسب ذكره أنّ  ةَ اخلصومَ  وأراد ،ال يعرفه

                                                           
 

 (. 13/61العزيز )ينظر: (  1
 .  ( أي: القفال 2
 ( أي: شخص.  3
 (. 13/61ينظر: العزيز ). نقله عنه الرافعي(  4
 . نفس املرجع السابق(  5
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عن  وحكينا مثّ  ،ه عند القاضي هو فالن بن فالنوكلَّ  الذي أو على أنّ  ،فالن بن فالن وكيلُ 
ويتساهلون يف البحث  ،فيها ابلعدالة الظاهرة نة يكتفي القضاةُ هذه البيّ  القاضي أنّ 
 (1)واالستزكاء.

ن هنا حيث احتاج إىل أن ينبغي أن جييء هذاو  واحدٍ  فٍ ه يكتفي فيها مبعرِّ أنّ  :وعن اهلروي
 (2)ه فالن بن فالن.أنّ يثبت 

، كما ال جيوز لألعمى اعتمادا على الصوت املتنقبةوز الشهاد  على املرأ  جتال  :السادس
وإن جاز من خلف  ،أو من وراء حائل صفيق ،لمةوال للبصري يف الظُّ  ،لها اعتمادا عليهمّ حت

 ، جازها خاصةً نِّ يْ ابمسها ونسبها أو بعَ  / املتنقبةَ  بل إن عرف الشاهدُ  (3).حائل على الصحيح
 (4)مبا يعلمه. داءاألويشهد عند  ،لالتحمُّ 

أداء ن من ليتمكّ  ،وصورهتا ،هانَ أو يضبط عيْـ  ،كشفت وجهها لرياهامتنقبًة،   فإن مل يعرفها 
(5).اأيضً  كشف عن وجهها حينئذٍ تلشهادة عليها عند احلاجة، و ا

                                                           
 

  /أ.4/1٧٧(، و)ط(: 13/61ينظر: العزيز )(  1
 (.236-8/235(، وروضة الطالبني )13/61العزيز ) ينظر:(  2
(، وروضة الطالبني 13/62( والصحيح أنه ال مينع التحمل خلف حائل رقيق. ينظر: العزيز ) 3
(8/236 .) 
 (. 19/211، وكفاية النبيه ) (1٧/45( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.8/236(، وروضة الطالبني )13/62(، والعزيز )1٧/45( ينظر: احلاوي الكبري ) 5

 /أ(251)و/
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 (1).كفاه  ،إىل بعضه رِّ ، وإن عرفها ابلنظَ هُ إىل مجيع وجهها رآه كلَّ   ابلنظرال يعرفها إاّل فإن كان 
 (3).اثنية ةنظر بال إ (2)]إثباهتا[يتحقق ال  أن إاّل  على مرٍّة واحدٍة، يدُ ز وال ي

وإن مل يكن يعرفها إما جهال  ،مث إذا رآها فإن كان يعرفها من قبل جاز أن يشهد على عينها
أبن ال يعرف أابها  نسبهاب أو ،وال يدري من هي لفالن بن فالن ابنةٌ  أبن يعرف أنّ  بعينها

 ها أو مل يرها، ففي جواز الشهادة عليها اعتمادا على تعريف غريه أوجه: دّ جو 

ا ه ال جيوز االعتماد على تعريف عدلني أهنّ م يف املسألة أنّ أكثر من تكلّ  أوردهوهو ما  :أحدها
 ،ألصلافهما شاهدا  ،بكذا قرُّ هذه فالنة بنت فالن تُ  :فإذا قاال يشهدانفالنة بنت فالن. 

. وكذا لو مسعه من عدل شاهد فرع على شهادهتما عند اجتماع شرائطهما مسعهما الذيو 
 (4)م والنسب دون العني.كون على االسهادة على الشهادة يف هذه احلالة توالش واحد،

كشفه اثنيا، فإن ت داءاألعند  مثّ  ،وجهها لرياهافعلى هذا طريق التحمل أن تكشف عن 
 وليس له الشهادة يف  غيبتها. (5). فالد وإاّل هِّ عرفها شَ 

                                                           
 

( واعتمده ابن الرفعة وقال: "قلت: الفرق أن البشرة مث وإن شوهدت فمن وراء حائل ال مينع االشتباه   1
كما ذكران، وهنا املنتقبة بعض وجهها مكشوف، وهو املعتمد يف املعرفة، فال اشتباه معه". ينظر: كفاية 

 (. 19/211النبيه )
 (.1٧/45ي )وردّ حلاوي الكبري للما( يف )و(: خالها، والظاهر: أنه خطأ. واملثبت من ا 2
 (. 19/209وكفاية النبيه ) (،14/140وحبر املذهب ) (،1٧/45( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
 (. 8/236(، وروضة الطالبني )13/63العزيز )ينظر: (  4
 (. ٧/3٧2الوسيط )ينظر: (  5
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بناًء منهم على أن  (1)ه ال جيوز االعتماد على تعريف عدلني وهو رأي العراقينيأنّ  :والثاين
والعمل  :الروايينقال  (2)صل هبما فيشهدان على امسها ونسبها يف غيبتها.حت اإلستفاضة

 (3)عليه.

ه يسلك األخبار. قال كأنّ   سلوكاف واحد االعتماد على معرِّ  يكفي :عن أيب حممد :والثالث
  (4)وعليه مجاعة من املتأخرين. :الرافعي

فدخل دارها  ،وال يعرف عينها ،ه إن كان يعرف نسب امرأةأنّ  اإلصطخريعن  والرابع:
فأشارت  ؟دتكأيتهن سيّ  :أو جلاريتها ؟كأمتُ  نّ أيتهُ  :ها الصغريبنفقال ال ،وفيها نسوة سواها

قم قول الشاهدين على هذا يومل  ،قرارها جاز له أن يشهد عليها يف غيبتهافسمع إإىل امرأة 
 (5)النفس وأثبت. يف دّ ه أشوقال: إنّ  .خبار الصغري واجلاريةإوجه مقام ال

وال  ،حمل على كشف الوجهتّ ف جواز ال: ما ينبغي أن يتوقّ قولولك أن ت :الرافعي  وقال
فإذا رفعت إىل   ،نوإقراره متيقّ  باأو شخص حتت النق حضور امرأة ألنّ  ،فعلى املعرِّ 
وهو نظري صورة  ،ت بكذاا أقرَّ أبهنّ  ،مكن من الشهادة على عينهاتي ،مهاحملتمل يالز القاضي وا

قبل أن تغيب  ،خبارهم يف التسامعإبيكتفى  ،وقد ُيضر قوم .دة األعمىايف شه ،الضبطة
تمكن من الشهادة فيخربون عن امسها ونسبها، في ،ةعترب يف التسامع طول املدّ  نإذا مل ،املرأة

شهد عدالن أن املرأة احلاضرة و  ،كذا: لو شهد اثنان  أن يقال ، بل ينبغيعلى امسها ونسبها

                                                           
 

 تقدم.( منهم الشيخ أيب حامد.  1
 (. 8/236( ينظر: روضة الطالبني ) 2
 . (14/140ينظر: حبر املذهب )(  3
 (. 13/63( ينظر: العزيز ) 4
 (. 8/236(، وروضة الطالبني )13/63( ينظر: العزيز ) 5
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بن فالن ا فالانً على أن  بينةولو قامت  .نتنيبيِّّ ابل ثبت احلقّ  ؛يومئذ أو ذلك املكان هي هذه
ثبت يفالن بن فالن بن فالن هو  ،أخرى على أن احلاضر وقامت ،بن فالن الفالين أقر بكذا

 .ني تعريفه بزمان ومكانوب ،ونسب ،فال فرق بني تعريف املشهود عليه املطلق ابسم .احلقّ 
مث إن مل يعرض ما يفيد جواز  ،وجب أن جيوز مطلقا ،على هذه الفوائد وإذا اشتمل التحملّ 
 ، فذلك شيءاإلثبات ينضم إليه ما يتمّ أو مل  ،والنسب ،أو على االسم ،الشهادة على العني

 . جلي   ال واضحٌ وما قاله أوّ  (1)انتهى .خرآ

إن كان من رجال ونساء وأحرار وعبيد وصغار وكبار فهو  ظاهر األخبارت :وقد قال الروايين
وإن  .صح. وإن انفرد به النساء والعبيد كفىتمن تصح شهادته إىل  من ال  النضمام  أوكد

 (2).ففي االكتفاء به وجهان ،املواطأةال ابنتفاء احل تفرد به الصبيان مع شواهد

 وأما قوله إىل آخره ففيه نظر. 

وإن تعني  ،ه مل جيزعنفإن وجد من يتحمل  ،فإن خشي الفتنة ،وجيوز نظر وجه املرأة للتحمل
 (4).ها على الصحيحوال جيوز النظر إىل كفّ  (3)،عند الضرورة واحرتزلتحمل جاز ا

                                                           
 

 (. 64-13/63العزيز )ينظر: (  1
( أحدمها: ال يصح ألن أخبار آحادهم غري مقبولة، والثاين: يصح ألن أخبار آحادهم قد تقبل يف  2

اإلذن وقبول اهلدية وألهنم أبعد من التصنع والتهمة فكان أوىل أن ُيصل هبم التظاهر. احلاوي الكبري 
 (. والثاين أصح.14/140(، وحبر املذهب )46/1٧)
 (. 8/23٧(، وينظر: روضة الطالبني )13/63نقال عن الصمريي. العزيز ) ( ذكره الرافعي 3
(، ٧/4٧2(، واختاره الشيخان. ينظر: العزيز )12/31يف هناية املطلب ) ( هو الصحيح. قواه اإلمام 4

 (. 5/366وروضة الطالبني )
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ا وكسوهتِّ  /ها ها مع نسوة يف قدِّ رَ ُيضِّ  نأ مرأه ابالشهادة إن ر  ءاأد عند لقاضيلو  :قال الغزايل
ومل يذكره القاضي  (1) ،وقد فعله بعضهم ،شهادته تقبلمل  زها عنهنّ الشاهد فإن مل مييّ  وميتحن

 .ط على هذا الوجهبسيوال هو يف ال وال اإلمام

شهود على  مدعيوكان لل ،على امرأة (2)عاصمي أيب يف جملس القاض ه ادُّعِّيَ أنّ  ن قالوا:فإ
فألزمها  ،فميزوها ،زوا اليت تشهدون عليهاميِّّ  :ها وقاليف قدِّ  القاضي نسوةً  فدعا ،عينها

مه احتياطا لإلقدام وكان ما قدّ  :قالوا ،فشهدوا على عينها ،الكشف عن وجهها بعد ذلك
 (3)القاضي ُيضرهن. وال ألنّ  ،االرتيابومل يتعرضوا  ،على الكشف

 عفر 

تقبل ، ُيتمل أن يقال: ه رآها ساترة على وجهها: لو شهد على امرأة ومل يذكر أنّ قال الروايين
خبالف  الغالب سرت وجوههنّ  ألنّ  ،ال تقبل وهو األظهر :وقد يقال .شهادته كما يف الرجل

فإنه  ،العقل صحيحكان   :ومل يقولوا ،عليه فيما إذا شهد على اقراره ما نصّ  فوخبال ،الرجل
(4)الظاهر وجود العقل. ألنّ  ،يقبل

                                                           
 

 (. ٧/3٧2الوسيط )ينظر: (  1
 العاصم العبادي. تقدم ترمجته ( هو القاضي أبو  2
 (. 18/621( ينظر: هناية املطلب ) 3
 (. 14/108حبر املذهب )ينظر: (  4

 /ب(251)و/
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 فرع اثن

 ،ل لهجّ فطلب املدعي من القاضي أن يس ،امرأة وأرجل  ،ة على عني انساننلو قامت بيِّّ 
 (1)ليتهحل على لكن له أن يسجّ  ،مل يكن له أن يسجل على نسبه ، يعرفه بنسبهوالقاضي ال

على االسم  إىل التسجيل وال سبيل ،صه للشهوده حكم على هذا ويشخِّّ فيسجل أنّ  ،وصورته
فلو  ،وال قول املدعي ذلك ،ه فالن بن فالن بن فالنأنّ  :قوله يكفيوال  ،يثبتاما مل والنسب 

وهو  ؛قبلهايوإن مل  لوسجَّ  سبَ لنَّ ا تَ بَ ثْـ اَ  ،وهو األصح ؛فإن قبلناها ًة،بنسبه حسب قامت بينةٌ 
 (2).فيه ال دعوى فال سبيل إليه إذ ،اتهبَ على اثْـ  توقف التسجيلُ  ،قول القاضي

ووقع  .املوصل لغرض التسجيل يندّ لى ابه على اخلالف يف مساع الدعو رجيإىل خت وأشار اإلمام
على فالن بن فالن وأن هذه ابنته  عٍ مدّ  بنصبل يف اثبات النسب يّ تحهذا الفرع للقاضي ف

 (3).واعرتض عليه اإلمام .هبا بينة دعيوأقام امل ،وتهثبكرت نأف

 بنت زيدعلى  عني إىل الدعوىعلى ال الدعوى قلنيأن  دعيمر املأي أن هذا؛من  تأقرّ ما و 

                                                           
 

( احللية: الصفة، وحلية الرجل: صفته. يقال: حليت الرجل؛ أي: وصفت حليته. انظر: الصحاح  1
(. واملقصود ابحللية: التذكر خاصة، وبذلك صرّح 1/80(، وخمتار الصحاح )6/2318-2319)

يف ابب التحفظ يف الشهادة فقاال: إن حتلية املشهود عليه إذا كان جمهوال قال قوم:  والروايين املاوردي
 (. 14/141(، وحبر املذهب )1٧/48جيب ألنه يؤدي إىل املعروف. انظر: احلاوي الكبري )

 (. 238-8/23٧(، وروضة الطالبني )65-13/64( ينظر: العزيز ) 2
فقال: " ولكن االستدراك عليه أن القاضي ال ينشئ ذلك، بل يفرض صدره  ( استدرك عليه اإلمام 3

والعزيز ، (18/620) و (18/21هناية املطلب )ينظر: من اخلصم أو وكالء اجمللس" وهو األوجه.  : " 
 (. 8/238(، وروضة الطالبني )13/65)
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عينه بنسبه جاز أن ولو عرف القاضي املشهود على  (1).نة على النسبفيقيم البيّ  ،لينكر
 يسجل عليه وُيتمل على بعد أن خيرج على اخلالف يف القضاء ابلعلم.

 فرع اثلث

 ،ومل يتعرضوا ملعرفة عينها ،ونسبها ،أن الشهود لو شهدوا على امرأة ابمسها :فتاوى القفاليف 
ال يلزمنا  (2)هل يعرفون عينها فلهم أن ]جييبوا وأن يقول[ قبلت شهادهتم. فلو سأهلم احلاكم

 (3)اجلواب.

وهو ما يقع الشهادة فيه  ؛يف تعيني قائلهما حيتاج إىل السمع دون البصر  القسم الثالث:
وهو مدلول  ؛ال يشرتط تعيينهم عن غريهم ،بار املخربينخْ نَشَأ من إ من ظنّ  استيقنهمبا 

فإن الشهادة  ،خبالف القسم الثاين واالستفاضة وذلك ُيتمل ابلتسامع  .أقواهلم ال أنفسها
 ،ال يتوقف على البصر ابالستفاضة ما يدركُ ف، فيه يكون على القائل بقوله فاحتيج إىل تعيينه

الشخص يف  ةومراقب ،درك ابلقرائنت( 5)[افإهنّ ]( 4)ابإلعسارفحصوله لألعمى وهو كالشهادة 

                                                           
 

 (.13/65وأمره بدعوى ابطلة". ينظر: العزيز ): " هذا أقرب من نصب مدع جديد ( قال الرافعي 1
(، روضة الطالبني 13/66( كذا يف )و(: والظاهر: يسكتوا، وهلم أن يقولوا. ينظر: العزيز ) 2
(8/238.) 
 (.8/238، وينظر: روضة الطالبني )264ص فتاوي القفالينظر: (  3
(. ٧/3٧3اإلعسار، والنسب، وامللك املطلق. انظر: الوسيط ): ثالثة؛ اتفاقًاستفاضة ( ما يدرك ابال 4

 فذِّْكرُه اإلعساَر هنا من ابب التمثيل ابملتفق عليه. وهللا أعلم.
 ( يف )و(: فإهّنا إاّما؛ أي: بتكرار التوكيد. والظاهر ما أثبته.  5
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 فإذا حصل بعد ذلك ظن   .يقيناً  ويعلمُ  ،وليس ذلك مما يشاهدُ  ،حالهيق ضومعرفة اخللوات، 
 ( 1).الشهادة ابلعدالة ؛ونظريه ،جازت الشهادة به للضرورة قوي  

 ،ابلعتق ابإلستفاضةجواز الشهادة  ويف( 2) وإن عال. إىل األبالنسب  :يثبت ابلتسامعمما و 
  ؛كاح طرقوالنّ  ،والوقف ،والوالء

اجلواز ورجحه  :واثنيهما ( 3).حه مجاعة منهم الرافعيفرجّ  .املنع :أحدها :فيه وجهان :أشهرها
 (4).مجاعة منهم النووي

  (5)ص اخلالف ابلثالثة األخرية.صَّ وخيُ  ،القطع ابجلواز يف الوالء :والثاين

ص اخلالف صَّ وخيُ  ،لعدم اشتهاره نيَّ عالقطع ابملنع يف الوقف على امل :عن أيب حممد :الثالث
 (6)بغريه.

                                                           
 

( 18/100، ينظر: كفاية النبيه )( يف العدالة خالف، ذكره ابن الرفعة. واجلواز قول أيب سعد اهلروي 1
 (. 19/215و )
 (. 8/238(، وروضة الطالبني )13/68(، والعزيز )٧/3٧3( ينظر: الوسيط ) 2
عن العدة أنه املذهب. انظر: العزيز  ( وهو قول أيب إسحاق، والفقال يف فتاويه، ونقل الرافعي 3
(13/68  .) 
: " قال يف العدة: ظاهر املذهب؛ املنع، لكن الفتوى اجلواز  . قال النوويابن الصباغ( وهو اختيار  4

 (.8/239للحاجة. قلت: اجلواز أقوى وأصح وهو املختار. وهللا أعلم". ينظر: روضة الطالبني )
 (.19/215(، وكفاية النبيه )1٧/38( ذكره يف احلاوي الكبري ) 5
: "الذي ذكره الصيدالين واحملققون يف الطرق أن (. قال اإلمام18/616( ينظر: هناية املطلب ) 6

الوجهني جيراين يف الوقف على معني جرايهنما يف الوقف على جهة عامة". واملذهب: املنع. والصحيح: 
 (.8/239يف فتاويه. ينظر: روضة الطالبني ) اجلواز، كما سبق. وبه أجاب القفال
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هذا  فالن أو أنّ  زوجةُ ا أهنّ أو  قفٌ أو وَ  أو عتيقُ  فالن موىل فالانً  واخلالف يف الشهادة أبنّ 
 ألنّ  ،يجوزف ثاري امللك امل  أن يكون سببُ إاّل  (1) ،اتءاشعلى االن /ليست ،ك فالنلْ مِّ 

  (2).إلستفاضةابت وكالمها يثبت واملو ابلنسب  ستحقُّ املرياث يُ 

  إلستفاضةز الشهادة ابوِّ وإذا جُ  :قال اهلروي
َ
بل يشهد  ،فرَ صْ على الوقف فال يشهد على امل

ه، اجتهادُ إليه  ؤدىمن ي (3)]إىل[ة لَّ غُ واألمر بعد ذلك إىل احلاكم يصرف ال ،دٌ مؤبَّ  ه وقفٌ أنّ 
 (4).وهو غريبٌ 

وإن كان وقفا على  ابالستفاضةشرط الوقف وتفصيله  ال يثبت (5):ي يف فتاويهوو قال النّ 
وإن كان على مدرسة  ،ةويَّ ة بني اجلميع ابلسّ لّ غُ سمت القُ  دةٍ أو جهات متعدِّ  ،مجاعة معيَّنني

 (6).فيما يراه من مصاحلهاة لّ صرف القاضي الغ ،عذرت معرفة الشروطمثال وت

يتصرف عليها ابلدخول  زان الشهادة على النكاح هبا فهل يشرتط أن يرى الزوجَ وإذا جوّ 
 (٧). يف اشرتاط التصرف ابلشهادة ابمللك املطلقنْي يَـ تكالوجهني اآل  وجهانفيه  ؟واخلروج

 :طريقان جهة األمّ على ابلنسب  ابالستفاضةيف جواز الشهادة و 

                                                           
 

 (. 19/215(، وحكاه ابن الرفعة عن الصيدالين. ينظر: كفاية النبيه )13/68( ينظر: العزيز ) 1
 (.3٧و  1٧/36: انظر: احلاوي الكبري )املاورديذكره  ( 2
 . (19/216واملثبت من كفاية النبيه )( سقط من )و(،  3
 (. 19/216( ينظر: كفاية النبيه ) 4
تلميذه الشيخ عالء الدين  املسماة: ابملسائل املنشورة، مجع و رتب فيها فتاوي النووي ( فتاوي النووي 5

 ئر اإلسالمية ببريوت.  بن العطار. وهو حمقق ومطبوع بدار البشا
 . 158ص فتاوى النوويينظر: (  6
 . /أ(253)و/يف هذا البحث: (  ٧

 /أ(252)و/
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 (1).اجلواز :هماأصحّ  :فيه وجهان :اأحده

  (2).القطع به :والثاين

لكن  (3)؟ه بدعواهاتُ وَّ ثبت بنُـ تعت املرأة مولودا هل من اخلالف فيما إذا ادّ  وخرجه اإلمام
  (4).ثبتتا ال أهنّ  مَثَّ  األصحّ 

 (6).نيْ والقطع مبنع إشهاده ابلدَّ  (5)،هباشهاد على املوت إلالقطع جبواز ا :الطريقني وأصحُّ 

 (٧).ابالستفاضةز الشهادة ابلعدالة أن بعضهم جوّ  وقد مرّ 

أو  ل العلمُ صُ ُيَ  كثريٍ  من مجعٍ  ه ال بدّ أنّ  :أحدها ؛أوجه ستفاضةاالني يف نيّ العدد املع ويف 
لكن لو أشهداه  .عدلني قولُ  يكفيوال  ،هم على الكذبؤُ تواطُ  نُ مَ ويـُؤْ  ،همخبرب  دُ املتأكَّ  الظنُّ 

 (8).ونثر حه األكوصحّ  ،د على شهادهتماهِّ شَ 

                                                           
 

( وهو األصح، الوجه الثاين: أنه ال جيوز الشهادة عليه ابلسماع، إلمكان رؤية الوالدة. ينظر: الوسيط  1
 (. 8/239(، وروضة الطلبني )13/6٧(، والعزيز )3٧3/٧)
 ( أي: الطريق الثاين. ينظر: املرجع السابق.  2
 (. 18/614( انظر: هناية املطلب ) 3
 (. 15/٧6يف كتاب الّلعان. ينظر: هناية املطلب ) ( ذكرها اإلمام 4
: هو املذهب. انظر: (، وقال النووي13/69. ينظر: العزيز )( هو الصحيح املشهور كما ذكره الرافعي 5

 (. 8/239روضة الطالبني )
 (.8/243: ال يثبت الدين ابإلستفاضة على الصحيح. انظر: روضة الطالبني )( قال النووي 6
 كما تقدم.   أ من نسخة )و(. وهو قول أيب سعد اهلروي252( لوح  ٧
، 30٧(، وابن الصباغ يف الشامل ص1٧/35يف احلاوي الكبري ) املاوردياختاره  ( هو الصحيح. 8

 =والرافعي، وحكى فيها وجها اثلثا أليب الفرج السرخسي وغريه: وهو جواز االعتماد على خرب الشخص
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  (1).هو أشبه لكالم الشافعي :وقال الرافعيّ 

  (2).ا وبني التواتر من ثالثة أوجهبينه املاورديوفرق 

فال  ،أحد قها كلّ حقتفيوالفاجر  رِّ يشرتط فيه انتشار من البَـ  اإلستفاضة ربخ أنّ  :أحدها
وخرب التواتر يبتدأ به الواحد . االنتهاءوانتشارها يف االبتداء كانتشارها يف  ،يشك فيها سامع

ه من لِّ فيكون يف أوَّ  ،عنه احتمال املواطأةينتفي ويبلغوا قدرا بعد الواحد حىت يكثر عددهم 
 له.خمالف له يف أوّ  ،لالستفاضة يف آخره (3)[ملا هو خمالف]فهو موافق  ،أخبار اآلحاد

 تواتر.، ويراعى يف خرب الال يراعى فيه عدالة املخرب اإلستفاضةخرب  أنّ  :والثاين

رب التواتر ينتشر مع قصد وخ ،نتشر من غري قصد من روايتهي اإلستفاضةأن خرب  :الثالث
  روايته.

 نظر. هوفي (4)كون العدد فيهما غري حمصورٍ   ، ويفالعلماألمران يف حتصيل ويشرتك 

للعلم  يدِّ قامل اخلربَ ، والتواتُر اخلرب فيه أفاد العلم النظري اإلستفاضةبينهما أبن  وفرق اإلمام
 د نظرا يفيد العلم.جنال  انأبض عليه واعرُتِّ  (5).الضروري

                                                           
 

الشهادة. ينظر: العزيز الواحد، إذا سكن القلب إليه، وال يعترب عدد الشهادة، كما ال يعترب، لفظ = 
 (. 13/69العزيز )ينظر: (  1(.٧0-13/69)
 (. 16/85احلاوي الكبري )ينظر: (  2
  ( كذا يف )و(، الظاهر: أنه خطأ من الناسخ. والصحيح حذفه.    3
 (. 16/86احلاوي الكبري )ينظر: (  4
 (. 614-18/613( و )11/563هناية املطلب )ينظر: (  5
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هما وال يشرتط تلفظّ  ،خرب عدلنيه جيوز االعتماد فيه على أنّ  :حه مجاعةوصحّ  :والثاين
 (2).املاورديفهما وضعّ  (1).ابلشهادة

عترب تُ ل ال وعلى األوّ  .إذا سكنت النفس إليه على واحدٍ  ى االعتمادُ كتفَ ه يُ نّ اثلثها: أو 
 (3).وال الذكورة ،ةوال احلريّ  ،العدالة

ه لو انفرد هبا الصبيان مع وأنّ  ،ساء والعبيد صحّ ه لو انفرد به النّ أنّ  عن الروايين وقد مرّ 
 (4)ة االعتماد عليه وجهان.احتمل يف صحّ  ؛املواطأةِّ  ءابنتفا احلالُ وشهد  ،اختالف أحواهلم

  (5).من غري نكري شاعةه يكفي اإلأنّ  ؛هجَّ هو املو  أنّهالذي أراه  :وقال االمام 

 (6).فيه وجهان ؟وهل يشرتط أن يقع يف نفس الشاهد صدق املخربين

                                                           
 

 (. 18/613عن العراقيني، ينظر: هناية املطلب) ( حكاه اإلمام 1
( بعد ما حكى قول أيب حامد اإلسفراييىن: " وهذا وهم منه، ألن 1٧/35( قال يف احلاوي الكبري ) 2

 قول االثنني من أخبار اآلحاد، وأخبار اآلحاد ال تبلغ حّد الشائع املستفيض.." 
 (. 13/69( ُحكي عن أيب الفرج السرخسي. ينظر: العزيز ) 3
 (. 14/140( انظر: حبر املذهب ) 4
 (. 18/613هناية املطلب )ينظر: (  5
(: " هذا 19/216: أنه يشرتط أن تطيب نفس السامع هبما. قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه )األّول(  6

سواه، ونسبه ابن  البندنيجي والقاضي أبو الطيب وردّ يقول الشيخ أيب حامد وأيب حامت القزوين، ومل 
عن العراقيني، وأهنم قالوا: ال يعترب يف ذلك لفظ  إىل املتأخرين من أصحابنا، وحكاه اإلمام الصباغ

الشهادة من املخربين ...، لكن يعترب أن يكوان عدلني، وتطيب نفس السامع هبما، وقد حكاه غريه". 
( وروضة 13/٧3ومل أجد للوجه الثاين ذكر غري أن الشيخان حكيا اخلالف عن ابن كج. ينظر: العزيز )

 (.8/242الطالبني )
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وقد  :قلت (1).التواطؤيؤمن معه على قولنا بعدم اشرتاط عدد  به أن يكوانيش :قال الرافعي
 (2)وابن الصباغ على هذا القول. شرط اإلمام

رؤية ك ،وتقوم قرائن األحوال يف املوت مع اإلخبار مقام عدد التواتر :املاورديقال 
وال جيوز أن يشهد برؤية ذلك ومساعه من  ،فيها خا رَ ومساع الصُّ  ،على ابب داره (3)[ازةنَ اجلِّ ]

 (4)غري إخبار.

 فصل

أو  /صفة التسامع يف النسب أن يسمع الشاهد املشهود بنسبه ينتسب إىل ذلك الرجل 
 :وجهان ،اعمة السمدّ د تداموا ،ذلك رِّ كرُّ تويف اعتبار  (5).اس ينسبونه إليهالنّ  عالقبيلة ويسم

ومنهم من  (٧).على الصحيح حمدودةً  ةُ وليست هذه املدّ  (6)نعم. :صّ وينسب إىل النّ  ،ظهرهاأ
 (8)مبضي سنة. دهاحدّ 

                                                           
 

:" ويشبه أن يكون هذا عني اخلالف املذكور يف أنه؛ هل يعترب خرب عددِّ يؤمن التواطؤ رافعي( قال ال 1
 (.13/٧3". العزيز )

، وكفاية النبيه 30٧(، والشامل ص18/613(، وهناية املطلب )1٧/35( ينظر: احلاوي الكبري ) 2
(19/216 .) 
 (. 1٧/38احلاوي الكبري )كلمات غري واضحة، واملثبت من   ( يف )و( 3
 . املرجع السابقينظر: (  4
 (. 8/239(، وروضة الطالبني )13/6٧( ينظر: العزيز ) 5
(، وحكاه الشيخان عن األكثرين، وهو 14/134عن النص. ينظر: حبر املذهب ) ( حكاه الروايين 6

 جواب القاسم الصيمري. ينظر: املرجع السابق.
 (.8/239، ينظر: روضة الطالبني )( هو الصحيح الذي اختاره النووي ٧
 .333 الدم  ص( حكاه ابن أيب الدم عن الشيخ ايب علي. ينظر: أدب القضاء البن أيب 8

 /ب(252)و/
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وه فأخرب  ،يف صدقهم اتبُ رْ ال يُـ  وحضر مجاعةٌ  ،فلو مسع انتساب الشخص (1)ال. :واثنيهما
 (2).جاز له أن يشهد ،واحدةً  نسبه دفعةً ب

 جمنوانً فإن كان  (3)ا.إليه إن كان حي   بَ سِّ من نُ  سب واالنتساب عدم انكارِّ ويشرتط مع النّ 
 (4)الصحيح.ا على تً جازت الشهادة كما لو كان ميِّّ 

 (5)على الصحيح. نع الشهادةَ مياس يف ذلك النّ  بعضُ  عنُ طو 

  :ولو مسع رجال يستلحق صغريا أو كبريا فصدقه أو سكت فطريقان

واشرتط فيه بعضهم تكرر  (6).ه جيوز أن يشهد بذلك على نسبأنّ  ؛طريق اجلمهور :أحدها
 (٧)اإلقرار والسكوت.

 علىلكن يشهد الشاهد  ،جيوز الشهادة ابلنسب بذلكه ال أنّ  :لإلمام والغزايل والثاين
وهو الظاهر. وميكن تنزيل كالم بعض  :قال الرافعي (8)م احلاكم مبوجبها.كُ وُيَْ  الدعوى،

                                                           
 

 (.13/٧2(، والعزيز )8/223( ينظر: التهذيب للبغوي ) 1
 (. 8/239(، وروضة الطالبني )13/6٧( وهو ما قطع به ابن كج، ينظر: العزيز ) 2
 (.8/224( ينظر: التهذيب ) 3
 (.8/239(، وروضة الطالبني )13/68( ينظر: العزيز ) 4
. ينظر: املرجع . أشبههما: أنه مينع، الختالل الظن، وصححه النووي( فيه وجهان؛ ذكرمها الرافعي 5

 السابق. 
 (.18/613إىل العراقيني، وخطّأ رأيهم. انظر: هناية املطلب ) ( عزاه اإلمام 6
 (.3/456( ينظر: املهذب للشريازي ) ٧
 (.٧/3٧3(، والوسيط )18/614)هناية املطلب ينظر: (  8
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 (1)الف.فقد ُيصل يف الشهادة ابلنسب بذلك خ ،عليه قلنياالن

ب سبَّ هل له أن يشهد ابمل ،فيه فٍ لَ الشاهد إذا شهد بسبب خمتَـ  أنّ  (2)،يف الرهن وقد مرّ 
ه ينظر أنّ  ؟ي احلاكمه عليه يرجع إىل رأْ وترتيب سببِّ  ،ب عليه أو يشهد ابلسبب خاصةً املرتَّ 
 (3).بباالجتهاد مل جيز أن يشهد ابلسّ  فإن مل يكن الشاهد أهلَ  ؛فيه

جيوز  هأنّ  ،ومن هذا الفرع (5).املنع :هماأصحّ  (4)ورأى ذلك فوجهان ،وإن كان من أهله
عمل هبا. قال ابن جيوز ويُ  ؛فيه ثالثة أوجه ؛او دينارً ة عمرٍ لزيد يف ذمَّ  للشاهد أن يشهد أبنَّ 

 ( ٧).املذهبوهو  :(6)مأيب الدّ 

                                                           
 

 (.8/241(، وروضة الطالبني )13/٧0العزيز )ينظر: (  1
(؛ إذا ارهتن عبدا أبلف، مث حصلت 6/90احلاوي الكبري ) يفملسألة اينظر /ب( و 4/52ينظر: ط )(  2

 له أخرى فجعل العبد رهنا هبا وابأللف األوىل.
 . 365ن أيب الدم صب(، وأدب القضاء ال6/90( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
(، وكفاية النبيه 1٧/392(، مث أعادها يف كتابه هذا يف القافة. انظر: )6/90انظر: احلاوي الكبري ) ( 4
(19/268.) 
( الوجه األول: جيوز للشاهدين أن جيتهدا يف اإلقرار ويؤداي إىل احلاكم الشهادة على ما يصح من  5

اجتهادمها. والثاين: أهنما ينقالن اإلقرار إىل احلاكم مشروحا على صورته، وال جيتهدان فيه. وهو ما حكاه 
 (.6/91بري )عن أيب إسحاق وصححه. ينظر: احلاوي الك املاوردي

هو أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد هللا بن عبد املنعم اهلمداين، احلموي. املعروف اببن أيب الدم ويل ( 6
صنف أدب القضاء، ومشكل  .القضاء حبماة. مسع أاب أمحد بن سكينة. حدث عنه الشهاب الدشيت

 سنة. 60ه عن قرابة 642الوسيط، وغريمها. تويف سنة 
(.1/266(، طبقات الشافعية لإلسنوي )23/126النبالء )ينظر: سري أعالم   

( قال ابن أيب الدم: أما إذا مسع رجل رجال يقول: لزيد علّي درهٌم، ومل يشهده على نفسه، فاملذهب  ٧
  =. مث ذكر الوجه الثاين يف الشهادة ابالستحقاق فقال:358أن له أن يشهد مبا مسعه. أدب القضاء ص
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 (1)فال. ،وإاّل  .جاز وعمل هبا ،موافقا للحاكم يف املذهب إن كان الشاهد :واثلثها

 فصل

 :يتضمن مسائل

: لصباغقال ابن ا (2)ه امللك.منو  ،فيه ابلتسامع ال ميكن فيه اليقني شهدُ ما يُ  تقدم أنّ  :األوىل
بل املعترب يف  ،ع يف اليقني يف ذلكز ما من دخله ويو  يراه قد أخذ نأب ،اندراوال يعلم ذلك إال 

 إليه امللكِّ  إضافةِّ  وشيوعُ  ،فُ والتصرُّ  ،اليدُ  ؛أمور ل فيه ثالثةُ وذلك ُيصِّّ  ،داملؤكّ  ذلك الظنّ 
 (3)بغري منازع.

 (4).ومنهم من اشرتط مع ذلك سبب امللك

                                                           
 

. قال ابن 362أهنا ال تسمع، وهذا مل أظفر به منقوال عن املذهب. انظر: صملشهور فيما بينهم = ا
ال، ــــالرفعة: "والذي أراه أال يسمع هذا من الشاهد، وعليه بيان السبب كيف كان، سًدا لباب االحتم

للريب، كما فعلنا ذلك يف شهادة النفي احملصور املضاف إىل زمن خمصوص حمصور، فإن الشهادة  ونفًيا
 (.19/268ينبغي أن ُيتاط هلا". ينظر: كفاية النبيه ) مما
قال ابن الرفعة : "وقد يظن من رأى كالمه يف املوضعني أنه متناقض، وهو مما ال شك فيه، نعم:   ( 1

مع هذا ال تناقض فيه، ألن ذلك حممول على جواز اإلقدام للشاهد، وهذا يف جواز  املاورديكالم 
 ينظر: املرجع السابق.احلكم بتلك الشهادة، وهللا أعلم". 

  مستند علم الشاهد: الفصل األول.( انظر:  2
والنووي ونقله اجلوين عن  . وأصح القولني الذي صححه البغوي311و  310( ينظر: الشامل ص 3

ضم إليه تصرف املالك؛ جيوز اعتمادها يف حتمل الشهادة على امللك. ينظر: ناجلمهور: أن اليد إذا دام وا
 (.8/242(، وروضة الطالبني )8/224(، والتهذيب )18/610هناية املطلب )

نه أقيس ولكنه خالف ظاهر املذهب. ينظر: عن بعض الشافعية خبراسان، وقال إ ( حكاه الروايين 4
 (.8/242: " وهو شاٌذ، ضعيٌف". روضة الطالبني ) (. وقال النووي13/133حبر املذهب )
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فاحلكم كما يف اليد  ،ةفإن قصرت املدّ  ؛ينظر ،د اليد والتصرف من غري مساعواالكتفاء مبجرّ 
 :فطريقان ؛وإن طالت (1)اجملردة.

  (3)ال، وصححه مجاعة. :واثنيهما (2).يكفيه هما أنّ أصحّ  ؛فيه وجهان[: ّولاأل]

 (4)ل.القطع ابألوّ  :والثاين

                                                           
 

(. 8/288(، وحلية العلماء: )13/٧1(، والعزيز )2/335(، املهذب: )1٧/3٧( انظر: احلاوي: ) 1
عن القاضي: أنه ال جتوز الشهادة إلنسان ابمللك بناء على جمرد يده، وإن دامت له؛ فإن  ونقل اإلمام

هات خمتلفة". هناية املطلب ) (. مث حكى يف اليد اجملردة 6/609األيدي تنقسم، وتقع على أحناء َوجِّ
ولني يف اليد اجملردة يف كتاب يذكر هذين الق قوالن فقال: "فإين مل أر أحدا من األصحاب غري اإلمام

الدعاوي والبينات، وإن أطلقوا القولني يف اليد اجملردة يف سائر الكتب، فهو يف الكالم املعرتض الذي ال 
يُقصُد تفصيًله، وقد حبثت عن كالم األئمة ُوْسعة جهدي، فلم أر أحدا منهم يعول على اليد اجملردة، 

أرادوا تفصيل الكالم يف ذلك قصدا إليه". ينظر: هناية املطلب  وإاما ذكروا اليد والتصرف معها َلمَّا
يف  -وإن دامت-(، مث قال: "فقد انتظم مما ذكرانه أن اليد مبجردها ال جيوز اعتمادها 18/610)

 (.18/611الشهادة على امللك لصاحبها". نفس املرجع )
. ينظر: التهذيب (، هو قول البغوي18/610طلب )عن اجلمهور. ينظر: هناية امل ( حكاه اإلمام 2
 (.8/241يف روضة الطالبني ) (، وصححه النووي121/٧)
عن القاضي: "قال القاضي: ال جتوز الشهادة على امللك ابليد والتصرف، وإن اجتمعا  ( حكاه اإلمام 3

حىت ينضم إليهما تفاوض الناس بنسبة ذلك الشيء إىل ملك ذي اليد املتصرف". ينظر: هناية املطلب 
(18/610.) 
التصرف يدالن و : "وكان شيخي يقول: اليد . قال اإلمام( وهو طريق الشيخ أيب حممد والد اإلمام 4

بقوله: " والذي كان ُيكيه شيخي ممّا  على امللك مذهبا واحدا." ينظر: املرجع السابق. مث ضعفه اإلمام
 (.18/611ال أعتدُّ به، وال أعدُّه من املذهب". هناية املطلب )
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هي كالشهر  :فقال الشيخ أبو حامد ،ة القصريةاملدّ  واختلفوا يف حدّ  (1)[املسألة الثانية]
وعن  (3)ا كاليومني والثالثة.أهنّ  :وعن القاضي أيب الطيب (2).وتبعه ابن الصباغ .والشهرين
  (5)نسفها. :وقيل ،هي سنة :وقيل (4)وجهان.أن يف ما دون عشرة أايم  :العبادي

قوي ابمللك له شهد  ظنّ صل ة ُيمضت مدّ  مىتف .جوع يف ذلك إىل العرفالرّ  :والصحيح
وإن مل يكن  (٧).قطًعامل يشهد لدى اليد ابمللك  فإن أقام بينةً  ،وحيث كان هناك منازعٌ  (6).به

 (9)املنع. :أظهرمها (8):نة فوجهانأقام بيِّّ 

اشرتاط طول  ويف (10)وز الشهادة ابليد.جتوز الشهادة ابمللك بناء عليهما جتال  :قلناوحيث 

                                                           
 

 .زايدة من لتمام التنسيق(  1
 (.19/224، وكفاية النبيه )333( ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ص 2
 جع السابق.ا( مل أجده تعليقه. حكاه ابن الرفعة عن صاحب الزوائد. انظر: كفاية النبيه من املر  3
(، وروضة الطالبني 13/٧3( قوله: أنه ما زاد على عشرة فطويلة، وفيما دوهنا وجهان. انظر: العزيز ) 4
 (.19/224(، وكفاية النبيه )8/242)
 .333( حكاه ابن أيب الدم عن أيب علي. ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ص 5
البن أيب (، أدب القضاء 13/٧2(، والعزيز: )1٧/3٧ي )وردّ ( هو الصحيح. انظر: احلاوي للما 6

 (.19/224(، وكفاية النبيه )11/269، روضة الطالبني: )333ص الدم
 (.8/242( ينظر: روضة الطالبني ) ٧
(، وكفاية النبيه 8/242(، وروضة الطالبني )13/٧3( نقل الوجهني عن ابن كج. انظر: العزيز ) 8
(19/224 .) 
 ( وهو اطالق األكثرين، وهو الظاهر. انظر: املرجع السابق. 9

(، العزيز: 8/224، التهذيب: )8/288(، حلية العلماء: 1٧/3٧)الكبري  ( انظر: احلاوي 10
  .333(، أدب القضاء البن أيب الدم: ص٧2/13)
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 كجّ ؛ قاله ابن  إلستفاضةابوجيوز الشهادة ابليد  (2)ابشرتاطه. وجزم البغوي (1)ة وجهاناملدّ 
وال عكسه على  ،وال جيوز الشهادة ابمللك مبجرد اليد دون التصرف (3)فيه. وتوقف الرافعي

 (4)املذهب.

 (5)ة.اساملال اليد املقبضة  ،الستيالءا هنا وغريه اعلم أن املراد ابليد يف كالم الفقهاءو 

وفاقا وخالفا  ،على النحو املتقدم يف النسب عيف الشهادة ابمللك مبجرد التسام االكتفاء ويف
ونسبه  ،نعم :أحدها ؛(٧)وجهان (6)لويتصور ذلك يف امللك املعطّ  ،والتصرف ،دون اليد

                                                           
 

وهو قول الشيخ ا، ا واحدً الوجه األول: عدم اشرتاط ذلك، اليد والتصرف يدالن على امللك مذهبً  ( 1
 (.18/610أيب حممد كما تقدم. ينظر: هناية املطلب )

يف روضة الطالبني  (، هو الوجه الثاين، واألصح الذي اختاره النووي8/224التهذيب ) ينظر: ( 2
(8/242.) 
 (.13/٧3( ينظر: العزيز ) 3
(، وحلية العلماء: 18/610(، وهناية املطلب )2/335(، واملهذب: )1٧/3٧( انظر: احلاوي: ) 4
(8/288.) 
( فلما كانت اليد سبب امللك واالستيالء استعري لذلك. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر  5
سية عندان (. وقال الزركشي: اليد قسمان؛ حسية ومعنوية. فاحل11/364(، ولسان العرب )2/502)

من األصابع إىل الكوع يدخل الذراع تبعا. اما املعنوية: فاملراد هبا االستيالء على الشيء. وهي كناية ملا 
 (.3/3٧0قبلها؛ ألن ابليد يكون التصرف." ينظر: املنثور يف القواعد الفقهية )

 (.2/9( املعطل: كلُّ شيء تُرِّك ضائعاً. العني )6
 .334دب القضاء البن أيب الدم ص(، أ8/3٧4( ينظر: الوسيط )٧
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هو أقرب إىل اطالق  :افعيوقال الرّ  (2)إىل األكثرين. املاورديو  (1).نيإىل العراقيّ  الغزايل
 (5)من انضمام اليد والتصرف. ال بدّ  ،بل ،ال :(4)حرملةيف  نص  وهو ؛ وأظهرمها (3).األكثرين

فهو  ،عن اليد وإن خال /ف به التصرّ  من التصرف. فإن أراد ال بدّ  هأبنّ  :عنه املاورديوعن 
 (6)وجه اثلث.

يكتفي  ،ي بهكتفمن ال ي فلعلّ لشهادة على امللك ابلتسامع مشهور. وجواز ا :قال الرافعي
ة املدّ  عترب طولُ أو يعتربمها مجيعا، ولكن ال يُ  ،من اليد والتصرف إليه ،ابنضمام أحد األمرين

ما إذا طالت مدهتما كافيان يف جواز الشهادة. وأما من ال هف ،وإاّل  ،ا إليهفيهما إذا انضمَّ 
والتصرف.  ه يشرتط التسامع واليدفإنّ  ،محل هذا عليه ه ال يصحّ فإنّ  ،هبما كما مرّ  ييكتف

على  ف وال منازعةٌ وال تصرّ  التسامع يدٌ  أن ال يعارض يف يدِّ  :ويشرتط يف الشهادة ابلتسامع
 (٧).الصحيح كما مرّ 

                                                           
 

 (.8/3٧4الوسيط )ينظر: ( 1
 (.1٧/36احلاوي الكبري )ينظر: ( 2
 (.13/٧2العزيز )ينظر: ( 3
 هـ صاحب اإلمام243حرملة بن ُيىي التجييب املصري  ،( يف خمتصر حرملة. كتاب أيب عبد هللا 4

وروى عن ابن وهب. روى عنه مسلم، وابن قتيبة العسقالين. ، وأحد رواة مذهبه اجلديد مبصر. الشافعي
 سنة.  ٧٧ه عن 243تويف سنة  ، ومذهبه.دون فيه أقوال الشافعيصنف خمتصر حرملة و 

 (.1/128(، طبقات الشافعيني )2/12٧) طبقات الشافعية الكربىانظر: 
 (.13/٧2)( ينظر: العزيز 5
 .(1٧/3٧الكبري ) احلاوي ينظر:( 6
 (.13/٧2العزيز )ينظر: ( ٧

 /أ(253)و/
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د فيه فال يكفي قول الشاهد: " مسعت الناس يقولون جبواز الشهادة ابلتسامع اجملرَّ  :فإن قلنا
وكذا يف النسب ال يقول: "مسعت الناس يقولون هو فالن بن فالن. وإن كان  هو لفالن."

 (1)ه.ه ابنُ أو أنّ  ،ه لهأشهد أنّ  :بل يتعني أن يقول ،ذلك مستند شهادته

مدة طويلة  ه يف يدهخر أبنّ ، وآأنه لو شهد ابمللك (2)لكن عن الشيخ أيب عاصم :قال الرافعي
منه إىل  اً مصري  (3)شارح كالمهوهذا على ما ذكره  .ت الشهادةمتّ  ،منازعه بال فيرف صيت

 انتهى (4)ل.والظاهر األوّ  ،االكتفاء بذكر السبب

  (5)لوجهنيابح ابن أيب الدم وقد صرّ 

كان ألين رأيته يتصرف فيها ابهلدم والبناء واإلس ،أشهد أن هذه الدار ملك زيد :وكذا لو قال
 (6).ال يسمع على الصحيح ،بني الناس مع شيوع ملكه هلا ،بغري منازعمدة طويلة واإلجيار 

كالعبد   ،واليد والتصرف بني العقار وغريه عِّ وال فرق يف الشهادة ابمللك مستندا إىل التسامُ  
 (٧)والثوب.

                                                           
 

 .361و  360( ينظر: أدب القضاء البن ايب الدم ص1
 ( القاضي أبو العاصم العبادي. تقدم ترمجته  2
 الذي شرح أدب القضاء أليب العاصم العبادي. تقدم ترمجته. هو أبو سعد اهلروي(  3
 (.13/٧3العزيز )و  ،456ص اإلشراف أليب سعد اهلروي( ينظر: 4
طبقات الشافعية . وغرب هذا اخلالف عنه ابن السبكي؛ انظر: 361( أدب القضاء البن أيب الدم ص5

 ( 8/116) الكربى
 .361( ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ص6
 (.8/243)(، روضة الطالبني 13/٧3( ينظر: العزيز )٧
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 ،واهلدم ،والسكىن ،واخلروج ،ابلدخول كالتصرف املعترب يف الباب هو تصرف املالَّ  :الثالثة
  (1).والرهن ،والفسخ بعده ،والبيع ،والبناء

 (4)كتفى هبا.ه ال يُ أنّ  :عند الغزايل هماأصحّ  (3)وجهان: (2)اإلجارة ويف

 (5).ه يكتفى هباوأوفقهما إلطالق األصحاب أنّ  :قال الرافعي

 (6)ة واحدة.التصرف مرّ  يكفي، وال د الرهنهذا اخلالف يف جمرّ  وليمرّ  :قال

 فرع

 :أصحهما (٧)؛وجهان ،كالنسب وامللك  إلستفاضةيف قبول شهاد  األعمى فيما ثبت اب
وعليه يدل  ،هو األصح عند عامة األصحاب :ال تقبل. وقال الروايين :واثنيهما (8).نعم

 (9)النص.

                                                           
 

 (.8/243(، روضة الطالبني )13/٧3( ينظر: العزيز )1
، ومعجم  10( اإلجارة: عبارة عن العقد على املنافع بعوض هو ماٌل. انظر: التعريفات للجرجاين ص2

 (.1/55مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم )
 (.8/243بني )(، وروضة الطال13/٧3(، العزيز )2/252(، والوجيز )٧/3٧4( ينظر: الوسيط )3
 ( ينظر: نفس املراجع السابقة.4
 (.13/٧3( ينظر: العزيز )5
 (.8/243(، وروضة الطالبني )13/٧3( ينظر: العزيز )6
: " تقبل إذا مل تعترب مشاهدته ابلتصرف" املاوردي( الوجه األول: أهنا تقبل. والثاين: ال تقبل. وقال ٧

(، وروضة الطالبني 13/٧4(، والعزيز )14/13٧(. ينظر: حبر املذهب )1٧/43)احلاوي الكبري 
(8/244.) 
 (.8/244(، وروضة الطالبني )13/٧5( وهو األصح؛ صححه الشيخان. انظر: العزيز )8
 (. 14/13٧(، وحبر املذهب )8/413( خمتصر املزين )٧/48األم: )ينظر: ( 9
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 ،من قوم خمتلفنيبقبوهلا إذا مسع ذلك مرارا وتكرر مراد األصحاب  :وقال القاضي أبو الطيب
وز له الشهادة إال على جتوال  ،فيه كالتواتر عنده شكُّ ار حبيث ال يَ حىت ص ،يف أزمان خمتلفة

 (1)هذا الوجه.

وإن كانت   على هذا الوجه.ل إاّل صُ حتَ األعمى ال  يف حقّ  اإلستفاضة وهو إشارة إىل أنّ 
 (3) (2).، وعند شيخهالبصري بعدلني عندهصل يف حق حت

الوجه بعدم قبوهلا خمصوص مبا إذا كان السماع من عدد ال  :وميكن أن يقال :وقال الرافعي
فال حاجة إىل  ،من اجلمع الكثريا إذا حصل أمّ  ،وثالثة ،كشخصني   ،يؤمن تواطؤهم عليه

 (4).ومعرفة حاهلم ،مشاهدة املخربين

ونسبه  ،ابمسه اً أبن يكون الرجل معروف ،ك إذا مل ُيتج إىل تعيني وإشارة، فذلقبلت :قلنا فإن
ر أيضا . ويتصوّ فيشهد األعمى بنسبه األعلى ،لكونه علوايّ  األعلى،وأراد اثبات نسبه  ،ىنألدا

 ،وكنيته كذا ،امسه كذا وكذا الذيجل الرّ  :فيقول ،له دأبن يصف املشهو  ،ىنألدايف النسب 
صف ه متّ جل بينة أخرى على أنّ مث يقيم الرّ  ،؛ فالن بن فالنهومسكن ،هومصاّل  ،ويذكر سوقه

 .ا لفالن بن فالنأهنّ  ةأن يشهد يف دار معروف :وصورته يف امللك ،فاتبتلك الصّ 

                                                           
 

 .219و  185التعليقة الكربى أليب الطيب صينظر: ( 1
تقدم ه 406تويف املأمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد، الشيخ أبو حامد اإلسفرايين،  ،أبو حامد ( هو2

 .112ترمجته يف صفحة 
(، وأدب القضاء البن أيب 1٧/35، وغريه انظر: احلاوي الكبري )املاوردينقل عنه هذا القول تلميذه 

 .336الدم ص
 .184التعليقة الكربى أليب الطيب ص( ينظر: 3
 (.13/٧5العزيز )ينظر: ( 4
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 خرآ فرع

 (1)ىل.بل أو عليها  جيوز احللف عليه اعتمادا اإلستفاضةوز الشهاد  به اعتمادا على جيما 
ه ليس له أنّ  اإلستفاضةيف  فقد مرّ  بيان ما يعتمده الشاهد يف جواز الشهادة. وأما اخلطّ هذا 

 (2)اعتماده.

 فرع اثلث

 ،راثة جهة الوِّ ، فليبنيِّّ ه منهاتَ صَّ وطلب تركته أو حِّ  ،ه وارث إنسانٍ أنّ  ىإذا ادع ؛له إملام ابلباب
 ، وغريها.ووالء ،ةأو أخوَّ  ،ةنوَّ من بُ 

ض من التعرُّ  بل ال بدّ  ،اجلهة لطلب الرتكة على املذهب ال يكفي ذكرُ  :(3)سيالسرخوقال 
هذا و  / ،ه ماتخبريان بباطن حاله أنّ فيقول أان أخوه ووارثه. فإذا شهد عدالن  لوارثة،امعها 

 (4).سمع هذه الشهادةُ تُ و  ،إليه ودفعت الرتكةُ  ،قبلت ،ال نعرف له واراث سواه ،ابنه

أبن يقول هو  ،ومل يتعرضوا الشرتاط تقدير هذه الشهادة ابإلثبات ،النفيوإن كانت على 
أمهلوه هنا م فيحتمل أهنّ  ،ال نعلم له واراث غريه. وإن شرطه بعضهم يف شهادة االعسار ،وارثه

                                                           
 

 (..8/244(، وروضة الطالبني )٧5-13/٧4( ينظر: العزيز )1
 ( ينظر: املراجع السابقة.2
 تقدم ترمجته. .هو أبو الفرج السرخسي، املعروف ابلزاز( 3
(، وروضة الطالبني 13/2٧0)(، والعزيز 140-19/139(، و)٧/134( ينظر أيضا: هناية املطلب )4
(8/35٧.) 

 /ب(253)و/



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 296 
 

ه والبندنيجي صوراها فيما إذا شهد أنّ  الفوراين اعتمادا على ما ذكر يف اإلعسار على أنّ 
 (1).وتسمع هوُيتمل خالفَ  ،وارث من ال وارث له غريه

 (3) (2).فةٌ ازَ جمَُ  فظوإن كان يف اللّ  تْ عَ مسِّ  ،ه أخوه ال وارث له غريهإذا قال أشهد أنّ 

 ال أردت ابلقطع أينّ  :ل فإن قالئِّ ه ال وارث له غريه سُ وأقطع أبنّ  ،ه وارثهولو قال أشهد أنّ 
القطع به  ه يرجع إىل نفي العلم ألنّ أنّ  :فعن الشافعي ،وإن قال أردت القطع به .قبلت ،أعلم
 (6).وقال بعضهم ال تقبل شهادته (5)وأخذ به مجاعة. (4).حمال

 (٧).صريورته جمروحا يف غريها وجهان ويف

وهي حتصل ابملخالطة يف قدمي الزمان  ،ويشرتط أن يكون الشاهد من أهل اخلربة الباطنة حباله
تج إىل تصريح فإن عرف القاضي بذلك مل ُي .ه من أهلهاوحديثه. ويرجع إىل قوله يف أنّ 

                                                           
 

 .(2/414ينظر: حترير الفتوى )( 1
( اجلزف: وهو األخذ بكثرة، ومنه اجلزاف واجملازفة يف الشراء والبيع وهو املساهلة، والبيع بال كيل وال 2

(. 15/119(، هتذيب اللغة )1/4٧0وزن. واحللف جمازفا: أي غري مستثبت فيها. ينظر: مجهرة اللغة )
 املراد هنا: تساهل وكذب وقول بدون تثبُّت. وهللا أعلم لعل
 (.19/139( ينظر: هناية املطلب )3
أجاز  ( نقله عنه البندنيجي، ومل أقف عليه ال يف األم وال يف خمتصر املزين، إال أين وجدت الشافعي4

(، وكفاية النبيه 6/259الشهادة على البت، وقال: " ومعىن البت، معىن العلم". انظر: األم )
(18/556.) 
 (.18/556(، وكفاية النبيه )8/336، ينظر: التهذيب )( منهم البغوي5
 .411( منهم ابن أيب الدم. انظر: أدب القضاء له ص6
 (.18/556( ينظر: كفاية النبيه )٧
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ه ال يشهد القاضي أنّ  ظنّ وغلب على  ،إن كان الشاهد فقيها :وقال ابن أيب الدم (1).الشاهد
 (2)يف إثباته عدالن على املذهب. يكفيو  ،إال إذا كان خبريا بباطن حاله ال يشرتط استفساره

 (3).من ثالثة ه ال بدّ أنّ  عن الفوراين وقد مرّ 

 ،وال يطالب بكفيل ،هأعطي حقُّ  ،ب فرضٍ ه صاحُ أو أنّ  يف املدَعى، الورثةِّ  رُ صْ حَ فإذا ثبت 
 ( 5)نفي اخلالف فيه. وزعم اإلمام (4)ب على املذهب.جَ ن ُيُ ب أو ممّ جَ ن ال ُيُ كان ممّ   سواءٌ 

االبن سأل احلاكم عن حاله ابن كاألخ و   ،حرمان بَ جْ ب حَ جَ وقال القاضي إن كان ممن ُيُ 
(6)م إليه املال.فإن مل يظهر وارث غريه سلِّّ  ،يف البالد اليت سافر إليها كما سيأيت

                                                           
 

(، وأدب القضاء البن 13/٧4( و )5/2٧(، والعزيز )19/139( و )6/392( ينظر: هناية املطلب )1
 (.3/3٧3وروضة الطالبني ) 411أيب الدم ص

. ذكر فيه ثالثة أوجه؛ األول: يثبت بعدلني فقط. والثاين: 410( أدب القضاء البن أيب الدم ص2
(، 5/28ني وابلشاهد واليمني. وهو املذهب. ينظر: العزيز )بثالثة عدول ذكور. والثالث: بشاهد وامرأت

 (.3/3٧3وروضة الطالبني )
 (.3/3٧3، وروض الطالبني )(13/2٧0و ) (5/2٧(  ينظر: العزيز )3
( يف مسألة طلب الكفيل ممن ال يتصور حجبه وجهان؛ أحدمها: جيب لالحتياط يف مظنة اإلشكال. 4

والثاين: ال جيب، ويستحب؛ فإنه إذا حبث، فقد قدم املمكن يف االحتياط. والثاين أصح. ينظر: 
البندنيجي واجلمهور، كما حكى ذلك يف   أورده(، وهو ما ٧/134، وهناية املطلب )265التهذيب ص
 (. 18/556كفاية النبيه )

: البن. قال اإلماما( نفي اخلالف يف مسألة تسليم الرتكة إىل من ال يتصور حجبه حجب حرمان ك5
(. 19/139(، و )٧/134"فال خالف أنه يسلم إليه الرتكة، إذا كان عصبة". ينظر: هناية املطلب )

وحكى فيها ابن الرفعة وجها آخر؛ عن القاضي : أنه ال يعطى شيئاً قبل البحث، كالبن، واألخ"، 
 (. 18/556وقال: واألّول أصح؛ انظر: كفاية النبيه )

 .146وهناية املطلب ص (،18/555( ينظر: كفاية النبيه )6
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 (1).أخذ كفيل به وجهان ويف

ومل يتعرض  ،أو من أهلها ،أبن مل يكن من أهل اخلربة ،عاهلة ملا ادّ حمصِّّ  ةوإن مل يكن له بين
فإن كان له فرض ال ُيجب عنه  ؛ال وارث له غريه يف هذه البلدة :أو قال ،لنفي وارث آخر

 ؛هله فرض ال ُيجب عن الذيفيه. و  شكُّ ووقف ما يُ  ،مما ميكن (2)صُّ فأ ،ه عائالي فرضُ طِّ عْ أُ 
 الزوجان واألبوان. 

ه على تقدير أنّ  ؛ومثانيةسبعة وعشرين وهو ثالثة من مائة  ربع الثمن عائال من فالزوجة تعطى
أبوين وابنني  (3)]تركت[ا الربع على تقدير أهنّ  ىوالزوج يعط وأربع زوجات. وابنتني ترك أبوين

                                                           
 

وقال: " أهنما  ( هذان الوجهان يف طلب الكفيل ممن يتصور حجبه حجب حرمان؛ حكامها اإلمام1
مرتبان على الوجهني يف االبن. وال شك أن هذه الصورة أوىل بطلب كفيل". ينظر: هناية املطلب 

 (.18/555(، وكفاية النبيه )134/٧)
الشيء وحقيقته. وانفّص من الشيء: أي انتزع وانفصل منه. ينظر: مجهرة اللغة  ( الفّص: أصل2
(. 3/1049(، والصحاح اتج اللغة )222و  1/221(، والزاهر يف معاين كلمات الناس )1/142)

َقن من الرتكة أي: عائال. انظر: هناية املطلب ) (، وكفاية النبيه ٧/135واملقصود هنا: أنقُص ما ُيْستَـيـْ
(18/556.) 
 .146( ساقط من )و(: والتكملة موافق ملا يف املطلب العايل ص3
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 ( 1).من مخسة عشر وزوجا، وهو ثالث

بتقدير  ،سبعة وعشرين أربعة أسهم من؛ السدس عائال وهو إذا كان امليت ذكرا ىواألب يعط
  .ني وزوجةتأنه خلف أبوين وبن

  (3).ني وزوجاتأهنا خلفت أبوين وبن ؛بتقدير ،من مخسة عشر (2) [اناثنتف] نثى؛وإذا كان أ

                                                           
 

 146( ينظر: املطلب العايل ص1
 صورة مسألة الزوج     صورة مسألة الزوجة.                                             

  2٧  ×4 
24 

108    15 
12 

 2 6/1 أب 16 4 6/1 أب
 2 6/1 أم 16 4 6/1 أم

 8 3/2 بنتان 64 16 3/2 بنتان
 3 4/1 زوج 3 /12 3 8/1 زوجات 4
 
وكما هو موضح يف صورة  146مثان، والصحيح املثبت موافق ملا يف املطلب العايل ص )و(:  يف( 2

 .املسألة 
 صورة املسألة إذا كان امليت أنثى(  صورة املسألة إذا كان امليت ذكراً                                   3
  27 

24 
   15 

12 
 2 6/1 أب 4 6/1 أب
 2 6/1 أم 4 6/1 أم

 8 3/2 بنتان 16 3/2 بنتان
 3 4/1 زوج 3 8/1 زوجة
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 ،ن من سبعة عشراأعطيت سهم ؛فإن كان امليت رجال ،تعطى أيضا السدس عائال واألمّ 
أعطيت  ؛وإن كانت امرأة .امّ وأُ  (1) وزوجة[]وولدي األم، ،وأمٍّ  ألبٍ  بتقدير أنه خلف أختنيِّ 

(3) (2).ام  وأُ  ،وأمٍ  وأختني ألبٍ  ،وأختني ألمّ  ،ا خلفت زوجابتقدير أهنّ  ،سهما من عشرة

                                                           
 

 .146ص العايل املطلب ا يفلصحيح موافق ملساقط من )و(: واملثبت ا ( ينظر:1
 املسألة إذا كان امليت أنثىصورة   صورة املسألة إذا كان امليت ذكراً                             ( 2
 
  17 

12 
   10 

6 
 4 3/2 شقيقتان 8 3/2 شقيقتان

 1 6/1 أم 2 6/1 أم
 2 3/1 أختان ألم 4 3/1 أختان ألم

 3 2/1 زوج 3 4/1 زوجة
 
(، 18/556(،  وكفاية النبيه )358-8/35٧(، وروضة الطالبني )19/140( ينظر: هناية املطلب )3

 .146صواملطلب العايل 



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 301 
 

املسألة ال تعول إذا كان  ألنّ  ،أعطيت ربع الثمن غري عائل نابنا ةفإن كان احلاضر مع الزوج
 (1)فيها ابن.

 يعطىكما ال ، البحثقبل  شيًئا يعطىالذي ال ُيجب ال  ذا الفرضِّ  املسألة وجه أنَّ  ويف 
وينبن  ،يكشف احلاكم عن حاله يف البالد اليت سافر إليها ،وعلى كال الوجهني (2)،غريه

ما أبن يكون له فرض ، إقطًعاُيجب عنه  ،وإن مل يكن له فرض .األمر على ما يظهر له
سواء   ،فرضٍ  أو ال يكون صاحبَ ، األمِّّ  وولدِّ  ،وبنت االبن ،ةواجلدّ  ،كاجلدّ   ،ميكن حجبه عنه

 شيًئامل يعطى  ،وابن االبن ،أو ممن ميكن حجبه كاألخ ، (3)[والبنت]كان ال ُيجب كاالبن 
إليها  فيكتبت يف البالد اليت سافر إليها ص القاضي عن حال امليّ بل يفحِّّ  ،يف احلال

فإن كان له وارث فليأت  ، ماتفالانً  إنّ  !اَل أَ  :فيها أو أيمر من ينادي ،ابالستكشاف
  (4).له واراث فليذكرعرف  /أو ليبعث إليه. ومن  ،القاضي

                                                           
 

البنتني. تعطى ثالثة  بدلابنني و ، اتزوجأربع : أبوين، و ( يقصد مسألة الزوجية األوىل؛ إذا خلف رجلٌ 1
 (.8/358أسهم من ست وتسعني كما هو مبني يف اجلدول التايل. انظر: روضة الطالبني )

 صورة املسألة                 
  24×4 96 
 16 4 6/1 أب
 16 4 6/1 أم
 3 /12 3 8/1 زوجات 4

 52 13 ب ابنان
 
(، وكفاية النبيه 19/141( نقل هذا عن القاضي احلسني. واألّول أصّح. ينظر: هناية املطلب )2
(18/556.) 
 ( قول املصنف: "والبنت" حمتمٌل؛ ولعّله يقصد البنَت العاصبَة أبخيها، ال البنت صاحبة النصف.3
 (.55٧-18/556(، وكفاية النبيه )13/2٧0)(، والعزيز 19/140( ينظر: هناية املطلب )4
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ا بينة ألهنّ  ،خصم (1)]غري[وعلى  ،ىجاز للحاكم أن يسمعها من غري دعو  فإن حضرت بينةٌ  
 (2)على ما لزم الكشف عنه.

سلم  ،ومل يظهر ،لظهر كان وارثٌ   لوأنّه يف نقلها  (3)]...[ ظنّ غلب على التص مدة فإذا فحّ 
  (4)املال الذي يستحقه إليه.

ه إن كان املدعي ووجه أنّ  (5)إليه شيء حىت تقوم البينة حبصر الورثة.ه ال يسلم أنّ  وفيه قولٌ 
 (6).إليه شيءٌ  مْ وإن كان ممن قد ُيجب مل يسلَّ  دفع إليه،ممن ال ُيجب 

 (٧)فيه وجهان ؟فرضه عائال قبل الفحص الذي أخذذي الفرض ل كمليُ وعلى املذهب هل 
، ال :واثنيهما (8)الفرض الذي ميكن حجبه فرضه كامال. ى ذوكما يعط  ،نعم :أصحهما

 (9)أبنه ليس هناك من ُيجبه عنه. نةً بيّ  يمَ قِّ حىت يُ 

                                                           
 

 (.18/55٧(، وكفاية النبيه )1٧/342( ساقط من )و(، واملثبت موافق ملا يف  احلاوي الكبري )1
 ( ينظر: املراجع السابقة.2
 وهو مكرر. .يف )و(: أنه( 3
وهو  ( سواء كان ال ُيجب او ما ميكن حجبه، ويكون البحث والتفحص قائما مقام خربة الشهود.4

(، والعزيز 19/141( و )٧/134: هو املذهب. ينظر: هناية املطلب )األصح؛ وقال النووي
 (.8/35٧(، وروضة الطلبني )13/2٧0)
عن أيب إسحاق املروزي وأيب علي بن أيب هريرة. ونقله الشيخان عن  املاوردي. وحكاه ( ضعفه اإلمام5

 (، واملراجع السابقة. ٧/113السرخسي. ينظر: احلاوي الكبري )
 (.8/35٧(، وروضة الطلبني )13/2٧0( نظر: العزيز )6
بحث شيء أم يتوقف : " وهذان الوجهان كالوجهني يف أن األخ هل يصرف إليه بعد ال( قال اإلمام٧

 (.19/141إىل أن يقيم بينة خابرة". ينظر: هناية املطلب )
 ( وهو األصح ألن اخلربة إذا حصلت، فهي أقصى اإلمكان. ينظر: ينظر: املرجع السابق.8
 (.19/141هناية املطلب ) ( ينظر:9

 /أ(254)و/
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ويكتب  وحيث يعطى (1)فهو لبيت املال. ،ه كامال وبقي شيءوإذا أعطي احلاضر ما يستحقّ 
 . أخذهة مبا جَّ عليه حُ 

 (3)؛ولألصحاب طرق (2)،اننصَّ مطالبته كفيل به  ويف

 (4).ستحبّ لكن يُ  ،ال :أظهرمها ،فيه قوالن :أشهرها

 (5)القطع به. :والثاين

ل اآلخر ب كاألخ، ومحجَ ن ُيُ ه يؤخذ على ما إذا كان احلاضر ممّ أبنّ  محل النصِّّ  :والثالث

                                                           
 

مل خيلف امليت واراث بقرابة ( على التقديرين: إّما؛ أن املذهب املشهور أن بيت املال يرث ابلعصوبة، إذا 1
ونكاح ووالء، أو فضل عنه شيء. أو على وجه آخر: أنه يوضع ماله يف بيت املال على سبيل املصلحة 

 (5/5(، وروضة الطالبني )446/ 6ال إراث. ينظر: العزيز )
رضي هللا عنه: " ... فإذا بلغ الغاية اليت لو كان له فيها ولد لعرفه،  : قال الشافعيالنص األّول( 2

وادعى االبن أن ال وارث له غريه، دفع إليه املال كله، وال يدفعه إال أبن أيخذ به ضمينا بعدد املال". 
راث : "وجتوز الشهادة أهنم ال يعرفون له واالنص الثاين(. 8/424(، وخمتصر املزين )6/251ينظر: األم )

غري فالن إذا كانوا من أهل املعرفة الباطنة، وإن قالوا بلغنا أن له واراث غريه مل يقسم املرياث حىت يعلم كم 
 (.8/214هو فإن تطاول ذلك دعي الوارث بكفيل للمرياث، وال جتربه" انظر: خمتصر املزين )

بذكر طريقني؛ األول: فيه قوالن.  (، واختصر الرافعي1٧/342( و )٧/114( ينظر: احلاوي الكبري )3
 (.2٧1-13/2٧0والثاين: نفي اخلالف، وأدرج بقية الطرق يف الثاين.  انظر: العزيز )

، وأظهرمها ( والقول األّول: أنه ال بّد من أخذ الضَّمنيِّ، احتَياطاً واستِّْكشافاً. والثاين: ال. اختاره اإلمام4
 ا: ال جيب.ـــــــال: أظهرمهـــــــــبذكر هذين القولني يف الروضة، وق ل اقتصر النوويــــــــوالنووي. ب عيعند الراف

(، 13/2٧1(، والعزيز )19/140ولكن يستحب. مث ذكر بقية الطرق كاألقوال. ينظر: هناية املطلب )
 (.8/35٧وروضة الطالبني )

 ( أي: بنفي الوجوب، وهؤالء محلوا ما يف املختصر على االستحباب. 5
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 موسرا، ل على ما إذا مل يكن ثقةً وّ محل األ :والرابع (2)ب.جَ ُيْ  (1)]ال[ على ما إذا كان ممن
 .املوسرِّ  والثاين على الثقةِّ 

 ( 3)؛ فقوالن.وإن كان ممن ال ُيجب، قطًعاالكفالة  جبتو  بجَ ه إن كان ممن ُيُ : أنّ مساخلا

 فروع

ضوا لكونه ومل يتعرّ  هِّ حنوِّ ت أو أخوه و امليّ  فالن (4)[بنُ ا فالنَ ] ة على أنّ لو قامت بينّ : ّولاأل
 (6)ه وارث. أنّ بنّي ي حىّت ال ُيكم هبا  :والبغوي (5)، قال القاضيواراث

فيسأل  ؛فيكون احلكم كما تقدم ،مل يكن من أهل اخلربة الباطنةلو هو كما  :وقال العراقيون
سلم املال إىل هذا  ،احلاكم عن حاله يف البالد اليت سافر إليها. فإن مل يظهر له وارث

  (٧)احلاضر.

                                                           
 

 ساقط من )و(، واملثبت موافق ملا يف احلاوي والعزيز.( 1
 (.13/2٧1(، والعزيز )1٧/342( ينظر: احلاوي الكبري )2
 ( ينظر: املراجع السابقة.3
ألن كلمة "ابن" هنا جاءت خربا  والظاهر ما أثبته .يف )و(: فالن بن؛ بدون مهزٍة على كلمة "ابن"(  4

اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ل "إن" وليست نعتاً لالسم قبلها وال بدال منه. وهللا أعلم. ينظر: 
 .145، وجواهر اإلمالء ألمحد اهلامشي ص٧5، وقواعد اإلمالء العريب ص123

. تقدم ترمجته. اطالق القاضي هنا يوهم أنه هو القاضي احلسني، ولكن القاضي أيب سعد اهلرويهو ( 5
(، وروضة الطالبني 13/249. انظر: العزيز )عن القاضي أيب سعد اهلرويهذا القول الشيخان  ىحك

(8/343.) 
 (.8/336( انظر: التهذيب للبغوي )6
 (.8/358(، وروضة الطالبني )13/2٧2( ينظر: العزيز )٧
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قال  (1)فال يصرف إليه شيء بعد الفحص خبالف االبن. ،إن كان أخا :وقال ابن سريج
ل فيهما صِّّ وحكى يف األخ وجهني فحُ   ،يف االبن مبا ذكره العرقيون وأجاب اإلمام :الرافعي

 (2)وجهان.

ال إليه كضمان ـــــــان قبل دفع املـــــالضم أن ال يصحّ  ؛اســيــالق :ال الروايينـــــــــــــق :الثاين
  (4) (3).العهدة

 رٍ آخران لبكْ  وشهد ،سواه زيد ال نعرف له واراث ه وارثُ أبنّ لو شهد شاهدان لعمرو  :الثالث
 ةخرب وال يقدح ذلك يف  ،ما واراثهثبت أهنّ  ،سواه املذكور ال نعرف له واراث زيدٍ  ه وارثُ أنّ 

نسبه  ثبت ،بعزمومل يتعرضوا لنفي علمهم  ،أن زيدا ابنه :ولو كانت شهادة اآلخرين .نةالبيّ 
 (5).نة ابحلصر، قاله ابن الصالحواحتيج إىل بيّ 

                                                           
 

 (.13/2٧2(، والعزيز )1٧/343( ينظر: احلاوي الكبري)1
 .ةجع السابقا( ينظر: املر 2
لف. وشرعا: ضمان الثمن للمشرتي إن 3 ( العهدة: لغة: كتاب يُكتب َبني قوم بَِّعْهد من بيع أَو حِّ

َد فيه عيب. ويسمى أيضا ضمان الّدرك أو ضمان اخلالص. ينظر: مجهرة  اللغة استحق املبيع، أو ُوجِّ
(، والتعريفات للجرجاين 4/50(، وهتذيب األمساء واللغات )6/164(، وحبر املذهب )2/668)

 .159ص
 (.13/2٧2. انظر: العزيز )(، وكذا حكاه عنه الرافعي5/4٧3( ينظر: حبر املذهب للوايين )4
 (.2/539) فتاوى ابن الصالحينظر: ( 5
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الشيخ ابن  أفىت ،ءاله ال وارث له سوى هؤ ث أبنّ إقرار املورّ نة على لو قامت بيّ  :الرابع
كما يعتمد   :وارث له غريه. وقال (1)[ال]ه نّ أبنة ويقوم مقام البيّ  أبن ذلك يكفي، الصالح

يف هذا ] اإلقرار مسألة القاضي يف ويف فتاوى :قال يعتمد يف احلصر. ،إقراره يف أصل اإلرث
(3)عليه. (2)[غري هذه ورمبا دلت بعض الداللة اجلنس

                                                           
 

 (.2/412) يف )و(: وال. واملثبت الصحيح موافق ملا يف فتاوى ابن الصالح (1
 .فتاوي ابن الصالح من( يف )و( بياض. واملثبت 2
 (.2/412) ( انظر: فتاوى ابن الصالح3
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 الفصل الثاين

 .يف أحكام الشهاد  

 :وفيه مسائل

وكتمان  ،وهو واجب يف اجلملة األداءالكالم يف  (1)]مت[وقد  يف حتملها وأدائها :األوىل 
  (2).الشهادة حرام

 ،األداءإىل  ىعَ دْ يُ  ،ل متعنيِّّ متحمِّّ  ه كلُّ أبنّ  ؛من جيب عليه فضبط الغزايل ،األداءوأما وجوب 
 (4) (3).وىمسافة دون مسافة العدمن 

أو  شيًئامسع  (5) [أبنه] ،اتفاقًافلو مل يقصده لكن حتملها  .ل الشهادةقصد حتمُّ  :للقيد األوّ ا
 (6).ه جيبأنّ  :أوفقهما إلطالق األكثرين ؛وجهان األداءففي وجوب  اتفاقًاعليه  هُ رُ وقع بصَ 

                                                           
 

 ( يف )ط( مّر.1
(، وروضة الطالبني 13/٧5(، والعزيز )14/144(، وحبر املذهب )1٧/53)( ينظر: احلاوي الكبري 2
(8/244.) 
( قال ابن فارس: الَعْدَوى: طلبك إىل واٍل ليعديك على من ظلمك أي: ينتقم منه ابعتدائه عليك. 3

والفقهاء يقولون مسافة العدوى وكأهنم استعاروها من هذه العدوى، ألن صاحبها يصل فيها الذهاب 
 بعدو واحٍد ملا فيه من القوة واجلالدة. واصطالحا: هو الَّذِّي يرجع َعنُه املبكِّر إِّلَْيهِّ قبل اللَّْيل. والعود

(، والوسيط 12/104(. هناية املطلب )39/19(، واتج العروس )2/39٧انظر: املصباح املنري )
 .(1/238والتوقيف على مهمات التعاريف ) ،(4/12(، وهتذيب األمساء واللغات )٧5/5)
 .252(، والوجيز ص٧/3٧5الوسيط )ينظر: ( 4
 ( يف )ط(: فإن.5
(، وروضة الطالبني 13/٧6)( والوجه الثاين: ال جيب عليه لعدم التزامه. واألول: أصح. ينظر: العزيز 6
(8/245). 
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أو مات  ،ل سوامهاأبن مل يتحمّ  ،فإذا مل يكن يف الواقعة إال شاهدان .التعيني :الثاينالقيد 
ري واختِّ  :املاورديفمن امتنع عصى. قال  ،األداءوجب عليهما   ،أو غابوا ،واجنّ أو  ،الباقون

واثنان ُيضران  ،رضانميواثنان  ،واثنان يغيبان ،ميواتن؛ اثنان أن يكون عدد الشهود مثانيةً 
 (1)لألداء.

 ؛على فسقه جممعٌ  اآلخر فاسقٌ  أو ألنّ  ،غريه النتفاءا إمّ  ،إن مل يكن فيها إال شاهد واحدو 
 األداءذلك وجب عليه  يرىاحلاكم  (2) [كان]فإن  ،مما يثبت بشاهد وميني فإن كان احلقّ 

 (3).ال يراه مل جيب على األصحّ  /وإن كان احلاكم  .وإن مل يره الشاهد على األصحّ 

  فرض كفايةٌ  األداءف ،كان يف الواقعة شهود (5)[فإن] ،كان مما ال يثبت هبما (4)[وإن]

                                                           
 

 (.14/145(، وحبر املذهب )1٧/51احلاوي الكبري ) ( ينظر:1
 رر يف )ط(( مك 2
( إذا كان مما ال ُيكم فيه ابلشاهد واليمني كالنكاح والطالق وجناية العمد، يسقط فرض األداء عن 3

: فإن كان األولفيها أربعة أحوال:  املاورديالثاين قوال واحدا. وإن كان مما ُيكم فيه ابلشاهد، ذكر 
: وإن كاان ال يراين ذلك ال جيب الثاينالشاهد واحلاكم يرى احلكم به جيب أن يشهد وعليه أن ُيكم. 

: إن كان هو واحلاكم يراين احلكم به يلزمه أن يشهد ألنه يعتقد أن ما يشهد به حق الثالثأن يشهد. 
ترب ابجتهاد احلاكم دون الشاهد. : إن كان يف إلزام احلاكم غري واجب عنده واإللزام معالرابعواجب. 

: أنه أصحهما(. وعند الشيخان وجهان: 14/145(، وحبر املذهب )1٧/52ينظر: احلاوي الكبري )
والوجه جيب األداء إذا كان احلق يثبت بشاهد وميني. ومل يتعرضا لذكر مذهب الشاهد وال احلاكم. 

ثبت بشاهد وميني؛ ألهنا أمانة، وينتفع املدعى به : البن كج: أنه  يلزمه األداء، ولو كان احلق ال يالثاين
 (.8/244(، وروضة الطالبني )13/٧5يف اندفاع بعض هتمة الكذب. ينظر: العزيز )

 ( يف )ط(: وكذا إن 4
 ( يف )ط(: وإن  5

 /ب(254)و/
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 سواءٌ هم أمثوا، تنعوا كلُّ وإن ام ،عن الباقني (1)فإن قام به اثنان منهم سقط الفرض ،عليهم
ه متبوع ألنّ  ،ال أعظمهم إمثاأوّ  واملدعوُّ  :والروايين املاورديقال  (2)طلبهم جمتمعني أو منفردين.

من  سواء كان االمتناع حلياءٍ  (3).ه يكون أكثرهم أجراال فإنّ كما لو أجاب أوّ   ،يف االمتناع
 .املشهود عليه أو لغريه

قال ] (4)يتوب. حىّت وال يقبل القاضي شهادة املمتنع يف شيء أصال  :قال القاضي 
من تنع ، وهو مميل عند فالن شهادةٌ  :املدعي لو قال للقاضي نّ أ :ويوافقه ما قيل (5):[الرافعي

 (٧)فال ينتفع بشهادته. ابالمتناع فاسقٌ  (6)هزعمِّ به ألنّ  هُ بْ مل جيِّ  ،حضره ليشهدَ أف ،دائهاأ

                                                           
 

 واصطالحاً: الفعل املطلوب طلباً جازماً، وقيل: .واحلز يف الشيء القطع، والتقدير، :( الفرض: يف اللغة1
 ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه ويكفر جاحده ويعذب اتركه، ويرادفه الواجب، والالزم. انظر: ما

 .(1/213(، التعريفات )1/838القاموس احمليط )

(، وروضة الطالبني 13/٧6(، والعزيز )18/625(، وهناية املطلب )1٧/50( ينظر: احلاوي الكبري )2
(8/244.) 
 (.14/145وحبر املذهب )(، 1٧/51احلاوي الكبري )ينظر: ( 3
 (.13/٧9يف العزيز ) ( حكاه عنه الرافعي4
 ( ساقط من )ط(. 5
. هذا من كالم املصنف رمحه هللا، لعله مل يوافقه عليه، ملا سيأيت من اخلالف. قال ( أي: زعم الرافعي6

الواحدي املفّسر: أن الزَّعم والزُّعم لغتان، وأكثر ما يستعمل فيما ال يتحقق... وعن ابن األعرايب:  اإلمام
 الزعم القول يكون حقا، ويكون ابطال. ويف معىن الذي هو حق؛ قال ابن أيب الصلة يف الميَّتِّه:

زُُكم ربُّكم ما َزَعم    وإيّنِّ أذِّْيٌن لكم أنه. ××× سيـُْنجِّ
(، وهتذيب األمساء 6/54٧( والبسيط للواحدي )1534/ 2(، وهتذيب اللغة )364/ 1انظر: العني )

 (.3/134واللغات )
: وينبغي أن يعمل هذا على ما إذا قال: هو ممتنع بال عذر. (. وقال النووي13/٧9العزيز )ينظر: ( ٧

 (.8/248وهللا أعلم. روضة الطالبني )
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خوله يف الصغائر والكبائر حبسب احلال. فإن دخل يف دفسقه بذلك معترب ب: املاورديوقال 
 تلف ابختالف حال املشهود به.وهو يقتضي أن ذلك خي (1).الكبائر فسق أو يف الصغائر فال

 (2)الوجهني. ليهما يف أصحّ ع وجب نْي نَـ معيـَّ  من اثنني األداءَ  وإن طلب ذو احلقِّّ 

 (3).قطًعاقني، فإن علماه وجب االب ابءإذا مل يعلما إهما وحملُّ  :قال اإلمام

ما إذا علما ومقتضاه أهنّ  ،حملهما ما إذا مل يعلما إابءهم وال إجابتهم :والروايين املاورديوجعل 
 (4) من واحد.إاّل  األداءُ طلب وجيراين فيما إذا مل يُ  .ه ال جيباإلجابة أنّ رغبة الباقني يف 

ومهما كان القاضي يف البلد وجب عليه اإلجابة  .بةيْ قرِّ أن يدعى من مسافة  :القيد الثالث
كذا احلكم لو كان يف و  .إذا اجتمع مع القاضي األداءا جيب إامّ  :وقيل على املذهب. األداءو 

 (5)فما دوهنا هذا املشهور. العدوىمسافة 

املسافة أو  تْ دَ عُ بَـ  ،كان القاضي خارج البلد (6)[إذا ]ال جيب :والروايين املاورديوقال 
 .فإن كان صغريا لزمته اإلجابة ؛إن كان يف البلدو  .ذا مركوب أو ال (٧)[كان]سواء  ،تْ بَ رُ قَـ 

                                                           
 

 (.1٧/55) احلاوي الكبريينظر: ( 1
: أصحهما وبه فيه وجهني؛ الثاين: ال يتعني إال أن يعلم أن غريه ال جييب. وقال الرافعي املاوردي( ذكر 2

(، 13/٧6(، والعزيز )1٧/51قال أبو إسحاق: جيب، وإال ألفضي إىل التواكل. ينظر: احلاوي الكبري )
 (.8/244)وروضة الطالبني 

 (.18/625هناية املطلب )ينظر: ( 3
 (.14/144(، وحبر املذهب )1٧/51احلاوي الكبري )ينظر: ( 4
 (.8/245(، وروضة الطالبني )٧٧-13/٧6( ينظر: العزيز )5
 ( يف )و(: "ال جيب إال إذا"؛ وزايدة "إال" خطأ، واملثبت الصحيح من )ط(.  6
 ( يف )ط(: أكان   ٧
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إال أن يكون ذا   فال.، وإاّل فإن جرت عادته ابملشي يف مجيع أقطاره لزمته ؛وإن كان كبريا
فإن مل ينكر الناس ركوب مثله  ه،وأحضر إليه ما يركب ،مركوب يلزمه. فإن مل يكن له مركوب

 (1).وإن أنكروه مل يلزمه ،لزمته اإلجابة

وإن دعي من دوهنا وفوق مسافة  .قطًعا لزمه اإلجابةُ تمل  (3)من مسافة القصر (2)[يَ عِّ دُ ]ولو 
 (4)[اأهنّ ] ح النوويوصحّ  .ةاففوجهان ينبنيان على قبول شهادة الفرع يف هذه املس ،عدوىال

 (5).لزمتال 

  ،آخراختلف األصحاب يف ثالثة قيود  وقد

فسقه جممعا عليه  كان  فإن ؛داءودعي لأل ،فاسقاكان فإن   .كون الشاهد عدال   (6):أحدها
 كذا قاله القاضي والبغوي ،أن يشهد فضال عن أن جيبمل جيز له  ،خفي اأو  ظاهرًا

(٧).والرافعي

                                                           
 

 (.14/146(، وحبر املذهب )1٧/56الكبري )احلاوي ينظر: ( 1
 ( يف )و( :ادعى، والظاهر أنه خطأ. واملثبت من )ط(. 2
مسافة القصر: أربعة بُرد، الربد يساوي أربعة فراسخ، فهو ستة عشر فرسخا. وكل فرسخ ثالثة أميال (  3

يلو مرت. ينظر: احلاوي ( ك88،٧04ويقدر اليوم بـــ ) .هامشية، فاجملموع: مثانية وأربعون ميال هامشية
   (.4/351(، والشرح املمتع )49-4/148(، واجملموع )2/360الكبري )

 ( كذا يف )و(. ويف )ط(: أنه.   4
 (. 13/٧٧يف العزيز ) (، وهو الصحيح، وبه قال الرافعي8/245روضة الطالبني )ينظر: ( 5
 . وهو القيد الرابع(  6
، وكفاية النبيه 32٧(، أدب القضاء البن أيب الدم ص13/٧٧(، والعزيز )8/22٧)التهذيب ينظر: ( ٧
(19/88.) 
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 (1).األداءه ال يلزمه واقتصر الشيخ أبو علي أنّ 

 (2).جاز له خفي اوإن كان  ،األداءل و مل جيز له التحمّ  ظاهرًاإن كان فسقه  :املاورديوقال 
 :وقال الروايين (4)يف ابب الرجوع. وهو مقتضى كالم الغزايل (3)يف األصول وكذا قاله اإلمام

فيه وجهان  ؟ن يشهدأن يشهد أو عليه أفهل له  ،عدال يف الظاهر ،إذا كان فاسقا يف الباطن
ال  :وُيتمل أن يقال :قالالشهادة؟  ينبنيان على وجهني يف أن الفاسق هل عليه إقامةُ 

الفاسق  ظاهرًام يف العدل وقال ابن أيب الدّ  (5)فيه محال على احلكم ابلباطل. ألنّ  ،يشهد
الذي  (6)[وهو] بّ ستحَ بل يُ  ،الشهادة أداءه ال ُيرم عليه مته من كالمهم أنّ الذي فه :ابطًنا
 (8).لطربياوالقاضي  املاورديوممن أشار إليه  (٧).صحيًحاأراه 

فإن  ،وإن مل يتعنّي  ،لزمه احلضور ، عليهفإن تعنّي  ،إن كان فسقه جمتهدا فيه :وقال ابن الصباغ
ٍ  إن كان غريَ  :لو كان عدال لزمه احلضور فهنا وجهان. ومنهم من قال :قلنا مل  ،عليه متعنيَّ

 (9). انتهىني فوجهانوإن تعّ  ،يلزمه

                                                           
 

 .32٧( حكاه عنه ابن أيب الدم. انظر: أدب القضاء ص1
، 32٧أدب القضاء صو  ،(1٧/213احلاوي الكبري )ينظر: (، وهو الذي صّححه ابن أيب الّدم. 2

 (.8/323وهناية احملتاج )
 .(2/352) أصول الفقهالتلخيص يف ينظر: ( 3
 (.٧/388( ينظر: الوسيط )4
 (.14/110حبر املذهب )ينظر: ( 5
 ( يف )ط(: هو  6
 .32٧أدب القضاء البن أيب الدم صينظر: ( ٧
 (، واملرجع السابق.1٧/213، احلاوي الكبري )210( انظر: التعليقة الكربى ص8
 .330ينظر: الشامل البن الصباغ ص ( 9
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 خفي افإن كان  ،النبيذ/ دا فيه كشربفإن كان فسقه جمتهَ  ،ال جيوز له أن يشهد :فإن قلنا
ففي لزوم  ،وإن كان قد ظهر عنه .هد حلِّّ عند معتقِّ  األداءلزمه  الظاهرِّ  وهو عند الناس عدلُ 

 جَ رَّ وينبغي أن خيَُ  (2)وجزم القاضي مبقابله. (1)،نعم :أظهرمها ؛جهانزه و عند من ال جيوِّ  األداء
 ( 4) (3).[هزعم جتويزَ ]عند من  األداء بعلى هذين الوجهني وجو 

يف الفسق اخلفي.  األداءه جيب أبنّ  ؛له أن يشهد أبنّ  ق القولُ لِّ طْ أُ  (5)[إن]ه أنّ  :كجوعن ابن  
ال. وإن أوّ  ملا مرّ خمالف  فهوه، فإن محل على اطالق (6).ظاهرًاا إذا كان فيم ق اخلالفَ طلَ وأَ 

 (٧)فهو موافق له. ،الفسق اجملتهد فيهمحل على 

 عليه  بُ رتِّ يُ  القاضي أنّ  (9)[علم]هل له أن يشهد مبا  ،الشاهد رواية وجهني يف إنّ  :(8)وعنه

                                                           
 

( هو األظهر، والوجه الثاين:  للسرخسي أنه ال جيب يف الفسق اجملتهد فيه إذا كان ظاهرا. ينظر: العزيز 1
 (. 8/245(، وروضة الطالبني )٧٧/13)
 (.19/89( ينظر: كفاية النبيه )2
 ( يف )ط(: جيوزه.  3
 ( قاله ابن الرفعة. انظر: نفس املرجع السابق.4
 ( ساقط من )ط( 5
لرفعة: وعندي أن ذلك عني ما نقله عن أيب الفرج، إال أن يكون ابن كج حكى الوجهني ( وقال ابن ا6

يف الفسق الظاهر، سواء إن كان احلاكم يراه فسًقا، أو ال، فحينئذ يكون غريه، ويكون موافًقا ملا قلت: 
 (.19/89(،كفاية النبيه )8/245(، وروضة الطالبني )13/٧٧إنه جيب خترجيه. ينظر: العزيز )

. انظر: خفي ا( ألن املذهب: ُيرم عليه أن يشهد إن كان فسقه جممعا عليه، سواء كان فسقه ظاهرا أو ٧
(، وروضة الطالبني 13/٧٧(، العزيز )14/329(، وحبر املذهب )1٧/214احلاوي الكبري )

 (.8/246ابملذهب يف روضة الطالبني ) (، وصرح النووي19/89(، و كفاية النبيه )8/245)
 ( أي: ابن كج.8
 ( يف )ط(: علمه  9

 /أ(255)و/
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 (2)وهو ال يعتقد ثبوهتا. (1)رِّ اوَ رتب عليه شفعة اجلِّ تا ال يعتقده الشاهد كالبيع الذي م

فإن   .يف نفسه أو ماله أو مروءته مينعه من احلضور به عذرٌ  أن ال يكونَ  :(3)[الثاينالقيد ]
بل  ،مل يلزمه ،من حضور اجلمعةوهو املرض املانع  ؛احلضور (4)[به]عليه  يشقّ   كان به مرضٌ 

من  (5)[أن خيافَ ]وكذا  ،هالقاضي من يسمع شهادتَ  بحثَ د على شهادته أو يَ هِّ شْ إما أن يُ 
 (6)رةً دَّ خمَُ  وكذا إن كانت املرأةُ  مل يلزمه. ،أو مطرٍ  ،شديدين دٍ أو برْ  رٍّ لب يف حَ ولو طُ  .ظامل

وحيث  (٧).احلضورلزمها ي ةِّ رَ وغري املخدَّ  ،ه ال يلزمها اخلروج للحلفتفريعا على الصحيح أنّ 
 (8)ها.مل يكن لزوجها منعُ  ؛يلزمها

ه. فظَ له الداعي ح نَ مِّ ن خاف عليه الضياع لو حضر. ولو ضَ أب ؛حلقه ضرر يف مالهلو وكذا 
 (9)ه.ه مل يلزمه قبولُ بِّ ل له قدر كسْ ذولو ب ،هبِّ ل فيه عن كسْ وكذا لو دعاه يف وقت يتعطّ 

                                                           
 

ينظر: التعريفات للجرجاين  هي متلك البقعة جربًا مبا قام على املشرتي ابجلوار.شفعة اجلوار: ( 1
 .12٧ص
 (.8/246(، وروضة الطالبني )13/٧٧( ينظر: العزيز )2
  . الرابعالقيد  :(ط( يف ) 3
 ( ساقط من )ط( 4
 ( يف )ط( إن كان خياف 5
: "وهي اليت ال خترج إىل السوق حلوائجها، وال إىل الوالئم، وال خترج إال إىل احلمام ( قال البغوي6

 (.8/228ابلنهار". التهذيب )
 (.90-19/89(، وكفاية النبيه )8/246(، وروضة الطالبني )13/٧8( ينظر: العزيز )٧
 (.13/٧8عن ابن كج. انظر: العزيز ) حكاه الرافعي( 8
 (.14/146(، وحبر املذهب )1٧/56( ينظر: احلاوي الكبري )9
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فلو كان  (2).[املرعية]مستجمعا للشرائط  ،إليه عدال ن يكون القاضي املدعوّ أ (1):الثالث
 ؟ه هل تقبل شهادتهيف أنّ  . ولو شكّ (4)وجهان األداءففي وجوب احلضور و  (3)[انِّّتً عَ تَـ مُ ]جائرا 

 (5).لزمته اإلجابة

 ،إىل حاكم آخر (6)دعي[ مث] ،ص عن عدالتهيفحِّّ  حىّت ف عن قبوله ولو شهد عنده فتوقّ 
ففي لزومه  ،مث طلب منه عند قاضي آخر ،ه جلرحهشهادتَ  ولو ردّ  لزمه أن يشهد عنده أيضا.

 (٧)وجهان.

على  (8)، ]أو[أو محام ،ال يرهق. فلو كان يف صالة األداءوحيث اجتمعت شرائط وجوب 

                                                           
 

 . وهو القيد السادس(  1
 ( يف )ط( املرغبة 2
 ( كذا يف )ط( ويف )و( متعنتا 3
د شهادته جورا وتعنتا فيعري ( حكي عن الشيخ أيب الفرج الوجهني؛ األول: ال، ألنه ال يؤمن أن ير 4

: فإن كان جوره يف احلق املشهود به مل تلزمه املاوردي: أنه جيب. وقال بذلك. والثاين: ورجحه النووي
 (.8/246(، وروضة الطالبني )1٧/56اإلجابة، وإن كان يف غريه لزمته. احلاوي الكبري )

(، وروضة 13/٧9(، والعزيز )18/5٧( و )1٧/214( جلواز أن يقبل شهدته. ينظر: احلاوي الكبري )5
 (. 19/89(، وكفاية النبيه )8/246الطالبني )

 ( يف )ط( ودعي 6
 (.1٧/5٧( ينظر: احلاوي الكبري )٧
 ( ساقط من )و(.8
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  (3)يف أظهر القولني. (2)ايم[أ]ثالثة  ميهل الو  (1)، فله التأخري إىل أن يفرغ.طعام

الشاهد يعتقد عند القاضي بني أن يكون  األداءوال فرق يف وجوب  :والروايين املاورديقال 
 (5).لٍ أو جهْ  (4) [قٍ فسْ ]ل ،ة واليته أو الصحّ 

إن كان يف عدم أدائها ف :وأما حقوق هللا تعاىليف حقوق اآلدميني.  األداءيف م مجيع ما تقدّ و 
فإن ظهر  ،وإال .برتكه يصيعو  األداءيلزمه  ،كشهود الزان إذا مل يكملوا  ،على غريه جياب حدِّ إ

ره وكُ  ،هايَ يؤدِّّ  أن بَ دنُ  ،مَ ، وإن مل يكن ندِّ هايَ دِّّ ؤ دب إىل أن ال ينُ  ،دمٌ نمن املشهود عليه 
 (6).قاله الروايين ،هاتركُ 

 إىل لى ايصال احلقّ عنته عاثيب على قصده وإأ افإن كان صادق ،يعلمه ومن شهد حبقّ 
الذي شهد به وهو ال  لسقوط احلقّ  كاذابً وإن كان  يه وختليص الظامل من الظلم، مستحقِّّ 

 (٧).[منيصابخل]ا مضرة يشعر أثيب على قصده دون شهادته ألهنّ 

 (8)ورجوعه على الظامل مبا أخذه نظر.ويف تغرميه  :الدينعز خ قال الشي

                                                           
 

 (.19/92(، وكفاية النبيه )8/246( ينظر: روضة الطالبني )1
 )و(: أقوال. وهو خطأ، والصحيح املثبت من )ط(.( يف 2
( عن أيب احلسني بن القطان حكاية القولني: أنه هل ميهل إىل ثالثة أايم؟ والظاهر عن ابن كج، 3

 (.19/92(، وكفاية النبيه )8/246: املنع. الثاين: نعم. ينظر: روضة الطالبني )واملشهور عند النووي
 كفسق.   ( يف )ط(: 4
 (.14/329(، وحبر املذهب )1٧/214احلاوي الكبري )ينظر: ( 5
 .(14/145ينظر: حبر املذهب )( 6
 ( يف )ط(: ابخلصم. ٧
، مث قال: "ألن اخلطأ والعمد يف األسباب واملباشرات سيَّان يف 89( يف الفوائد يف اختصار املقاصد ص8

 ابب الضمان"
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 فرعان

 يَ عِّ إذا دُ  والوزير ند األمريع (1)[األداءَ ] يلزم الشاهدُ  :والروايين املاورديقال ابن كج و  :لاألوّ 
 منه استيفاء احلقّ  له  عند ذي والية يصحُّ  عىَ ديُ على هذا أن  األداءوضابط وجوب  .إليه

كان جائرا فإن كان فلو   (3)[قال األخريان] (2).سواء كان من أهل العدل أو البغي ،ألهله
وقال ابن  (4)، لزمته.هغريَ  وإن كان يف حقٍّ  ،املشهود به ال يلزمه اإلجابة جوره يف حقّ 

 (6). عند القضاةجيب إاّل ال  (5) :القطان

 على أن حكمه هل  (٧)[هوبوج] انبىن ،مكَّ عند حم األداءعي إىل ولو دُ  :والغزايل وقال اإلمام

                                                           
 

 ( ساقط من )و(.  1
(، بل؛ حكى ابن كج فيه وجهني، 14/14٧(، وحبر املذهب )1٧/56الكبري )احلاوي ينظر: ( 2

 (.8/246(، وروضة الطالبني )13/٧8وصحح الوجوب. ينظر: العزيز )
 .والروايين املاوردي( ساقط من )ط(. يقصد به:  3
 (، والصحيح قول ابن كج كما تقدم.14/14٧)(، وحبر املذهب 1٧/56( ينظر: احلاوي الكبري )4
( هو أبو احلسن بن القطان، أمحد بن حممد بن أمحد، البغدادي،  أخذ عن ابن أيب هريرة، وابن  5

يف  -رمحه هللا–سريج، له كتاب: "الفروع"، قال اخلطيب البغدادي: "هو من كرباء الشافعيني". تويف 
 هـ.359مجادى األوىل، سنة 

/ 1(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )252-251/ 1لشافعيني البن كثري )ينظر: طبقات ا
124-125. 

 (.8/246(، وروضة الطالبني )13/٧8العزيز )ينظر: ( 6
 ( يف )ط(: وجوده. ٧
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 (1) فال.وإاّل  ،األداءلزم  ،فإن ألزمناه دونه ؟ىيلزم بدون الرض

 ،مث طلبها منه ،/ عفوت عن هذه الشهادةللشاهد  ذو احلقّ لو قال  :قال الروايين :الثاين
 (2) وهللا أعلم .هللا تعاىل ال يسقط إبسقاطه ه حقّ ألنّ  هاءلزمه أدا

 . األداءِّ و  لِّ يف أخذ األجر  على التحم   :ةلة الثانياملسأ

 ؟(3)احلضور إىل اجمللس لهأجرة على  أخذ. وهل له قطًعاأجرة عليه  أخذفليس له  ؛األداءأما 
 (4):وهو الذي يف املقنع ؛أحدها ؛ فأوجها. وإن مل يتعنّي  عليه مل جيز قطعً فإن تعنّي  ؛رظِّ نُ 

له عن اكتسابه.ها إن عطّ أخذله  :واثلثها (6).املنع :اهوأصحّ  (5)،اجلواز

                                                           
 

ري أهنما تكلما يف مسألة لزوم احلكم برضا غ يف كتبهما الفقهية، وال الغزايل مل أقف عليه عند اإلمام( 1
(، هناية املطلب 1٧/5٧قبلهما. انظر: احلاوي الكبري ) املاوردياحملكوم عليه.  ولكن قال به 

 (.٧/294(، والوسيط )18/583)
 . (14/113ينظر: حبر املذهب )(  2
 ؟هل له أخذ األجرة على احلضور إىل اجمللس لألداء اهلاء يف )له( يعود إىل األداء. واملقصود:( 3
. حقق يف اجلامعة اإلسالمية يف الشافعي ( كتاب املقنع يف الفقه أليب احملاسن أمحد بن حممد احملاملي4

وهو خمطوط يف اجلامعة رسالة ماجستري من أوله إىل كتاب ميسم الصدقة، يوسف بن حممد بن عبد هللا. 
(، طبقات الشافعية 1/3٧٧ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية ) .1908ف 86٧4اإلسالمية، رقمه 

 (.4/48الكربى )
 (.13/81ينظر: العزيز )( 5
أجرة املركوب. وذكر العمراين الوجهني إذا مل يتعني عليه، وعند القاضي  جواز أخذ ( أطلق الغزايل6

، والبيان 252(، والوجيز ص٧/3٧5املنع إذا تعني. ينظر: الوسيط ) احلسني وجه واحد. وأطلق الرافعي
 (.19/93(، وكفاية النبيه )8/248(، وروضة الطالبني )13/81(، والعزيز )13/269)

 /ب(255)و/
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 (1)ما يفوته منها يف ذلك الزمن. له عنها كان له أن أيخذ قدرَ ه إن عطّ أنّ  :ورابعها

فله  ،هللا عليه على ما سيأيت إن شاء فإن مل يتعنّي  ،لاألجرة على التحمّ  أخذ (2) ا[]وأمّ 
  (3)اجلواز. :أظهرمها ؛ففي جواز أخذها وجهان ، عليهوإن تعنّي  ،أخذها

فليس للتحمل أجرة يف  ،ا إن أاته املشهود عليهفأمّ  ،لعي ليتحمّ وهذا إذا دُ  :قال أبو الفرج
 (4)هذه احلالة.

 أنّ  :ة قولناوقضيّ  :قال الرافعي ل.س التحمّ نفهاب ال على األجرة على الذّ  وهذا يقتضي أنّ 
له طلبها إذا دعي لألداء من غري فرق بني أن يكون  أنّ  ؛لتحمُّ لعي لاألجرة إذا دُ  له طلبُ 

وكذا  ،ال إىل نفقة الطريق ،امطلقإىل األجرة  وأن يكون النظرُ  ،لقاضي معه يف البلد أم الا
فرضا كما ذكران  األداءوال مينع ذلك كون  .مث يصرف املأخوذ إىل ما شاء ،املركوب خاصة

 (5)ه على أظهر الوجهني. انتهىنِّ يُّ ل مع تعيف التحمّ 

                                                           
 

 (.1٧/56( ينظر: احلاوي الكبري )1
 ( يف )ط(: وإاما  2
 .(8/249(، وروضة الطالبني )13/81الشيخني. انظر: ينظر: العزيز )( هو األصح عند 3
 (.8/249(، وروضة الطالبني )13/81( ينظر: العزيز )4
رمحه هللا ضعيف مع أنه  الرافعي أورده: "قلت: هذا الذي (. قال النووي13/82( انظر: العزيز )5

ا سبق، فإن فرض من ُيتاج إىل الركوب يف البلد، فهو حمتمل، والوجوب خالف قول األصحاب كم
 (.8/249ظاهر حينئذ. وهللا أعلم." انظر: روضة الطالبني )
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ى  حك املاوردي على أنّ  ،يوجب ريبة األداءأخذ األجرة يف  أبنّ  ،وغريه بينهما املاوردي قوفرّ 
 ،وجعل يف أخذ األجرة عليهما ثالثة أوجه ،ابلتحملالوجهني فيما إذا كان يشتغل عن كسبه 

 (1).األداءل دون جيوز على التحمّ  :لثهاواث

وكذا إن تعينت يف  (2)[عليه] عليه جاز فإن مل يتعنّي  ؛ا أخذ األجرة على كتابة الصكّ وأمّ 
 (3)أظهر الوجهني.

فله  ،فوق فما عدوىفإن كان أييت من مسافة ال ،داءأللوحيث منعنا األجرة على احلضور  
 (4).والبغوي ، قاله اإلمام. وإن كان القاضي يف البلد مل يلزمه أجرة مركوبطلب أجرة مركوب

ل مَ وُيُ  ،جاز له أخذها على قطعها ،إذا احتاج إىل قطع مسافة ملثلها أجرة :ويظهر أن يقال
 (6).يف العادة ملثلها أجرةٌ على ما إذا مل يكن  (5)[ما ذكراه]

 (٧)األخذ عن بعد املسافة. زواجركوب يف املواخلوارزمي نفقة الطريق أبجرة  وأحلق البغوي

 وهل له إذا أخذ أجرة املركوب أو نفقة الطريق أن يصرفها يف شيء آخر وميشي؟ فيه وجهان 

                                                           
 

 (.1٧/56( ينظر: احلاوي الكبري )1
 ( يف )ط(: قطعا. 2
(، وهو الصحيح كما ذكره الشيخان؛ إذا مل يرزق من بيت املال، 8/229( ينظر: التهذيب للبغوي )3

 (.8/250(، وروضة الطالبني )13/82فإن رزق، قنع به، وال أجرة. ينظر: العزيز )
 (.8/22٧(، والتهذيب )18/624هناية املطلب )ينظر: ( 4
 ( ساقط من )ط(. 5
 . انظر: املرجع السابق.( ذكره اإلمام6

 (.8/22٧التهيب )ينظر: ( ٧ 



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 321 
 

صرفه إىل غريه؟ له هل  ،اشرت به ثواب لنفسك :وقال ،دينارافقريا  طىعْ كالوجهني فيما إذا أَ 
 (1).أشبههما اجلواز

كما يف   ،ذكورة هنا جيوز أن يراد هبا النفقة الدائمة والنفقة الزائدة بسبب الذهابوالنفقة امل
 .ابلصيبّ  لواجبة على الويل إذا حجّ والنفقة ا ،العاملنفقة 

  (3)[يَ ]ليؤدودعي آخر  ،واحد   (2)[عيد  و ] لو كان يف الواقعة شاهدان فأكثر :الثالثة
 .عصى ؛احلف مع شاهدك :وقال ،فامتنع

 (4)للمودع احلف على الرد. الوديعة من الشهادة وقاال وكذا لو امتنع الشاهدان بردّ 

 فرع

ه عليه ــــــــــى اللــــــــــي صلـــث عن النبـــــرة على رواية احلديــــاألج ذــــــواز أخــــــــــللسلف خالف يف ج
م ـل أخذ وـــــــل :واــــــــوقال (6)،اقــــــــــوإسح ،(5)ام أمحدــــــاإلم ؛منهماعة ــــــا مجــــــفمنع منه ،لمـــــــوس

                                                           
 

: القاضي احلسني: إنه الظاهر من املذهب. واألصح عند الرافعي(، قال 8/228( ينظر: التهذيب )1 
 (.8/249(، وروضة الطالب )13/81اجلواز. انظر: العزيز )

 ( كذا يف )ط(، وىف )و(: فادعى  2
 ( يف )و( و )ط(: ليؤد.3 
 (.13/٧5(، والعزيز )٧/3٧5(، والوسيط )624-18/623هناية املطلب )ينظر: ( 4 
، أمحد بن حممد بن حنبل، اّلذهلي، الشيباين، املرزي، البغدادي، أحد أئمة األعالم ،( هو أبو عبد هللا5 

، واإلمام حممد الواسطي من أشهر شيوخه هشيم بن بشري .ه164ولد سنة  صاحب املذهب احلنبلي،
ثني جملداً، تويف يف سنة املسند يف ثال هوغريمها كثري. روى عنه البخاري ومسلم. ل بن إدريس الشافعي

(، وسري أعالم النبالء 2/180(، اتريخ اربل )1/234زل األئمة األربعة )امنينظر:  ه. 241
 (.5/1010(، اتريخ ابن بشار )11/188)

يمي. أحد األئمة روى عن محاد بن إسحاق بن إبراهيم بن خَمَْلد بن إبراهيم التم ،( هو أبو يعقوب6 
 =أسامة وابن عيينة ومعاذ بن هشام الدستوائي، وعدة. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
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عليه الكسب بو إسحاق الشريازي ابجلواز ملن امتنع أوأفىت  ،وأجازها آخرون (1)ه.ــــــتقبل روايت
 (2)لعياله للتحدث دون غريه.

وهو  فيما يتوقف حصوله على الشهاد  حتمل الشهاد  من فروض الكفاايت الرابعة:
ولو طلب من  .فلو امتنع الكل أمثوا ،النكاح وكذا الرجعة على قول اشرتاط الشهادة فيها

ما ال وإن كان غريمها فاملشهور أهنّ  . عليهمااثنني احلضور فإن مل يكن هناك غريمها تعنّي 
ل، ونسبه غريه يتحمّ   أن يعلم أنّ ل إاّل التحمّ /  عليه يتعنّي  املدعوّ  وفيه وجه أنّ  ،اننيّ عيت

 (3)حه.إىل أيب إسحاق وصحّ  الروايين

بل ،ال :أحدمها (4)؛ففي كونه فرض كفاية وجهان ،واألقارير ،لها يف التصرفات املاليةا حتمّ وأمّ 

                                                           
 

سري أعالم النبالء و ، 332رواة التهذيب ينظر:  ه. 23٧بل وغريهم كثري. تويف سنة وأمحد بن حن= 
 (.2/3٧3الكمال )(، وهتذيب 5/٧81اتريخ ابن بشار )و (، 11/358)

أمحد يف مثل هذه املسألة روايتني. أحدمها:  . روي عن اإلمام(2/31مسائل ابن هانئ ) ينظر: ( 1 
 اجلواز، وفرق يف اإلقناع بني أخذ خذ األجرة بال شرط. واختار ابن قدامةأعدم اجلواز. والثاين: يصح 

البن قدامة املغن و (، 3/61( و )2/1٧1أمحد ) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام .وأخذه أجرة ،جعالة
 (.1/160وزاد املستقنع ) ،(2/310أمحد بن حنبل ) اإلقناع يف فقه اإلمام، و (5/410) و (3/224)

 (.10/363( ينظر: النجم الوهاج )2 
إىل حتمل الشهادة أو أدائها فقيه وجهان: أحدمها: يتعني عليه فرض ( إذا بدأ ابستدعاء أحدهم 3 

اإلجابة إال أن يعلم أن غريه جييب فال يتعني عليه. والثاين: هو الصحيح من املذهب.  حبر املذهب 
(14/144.) 

 (.18/625الوجهني. انظر: هناية املطلب ) ( ذكر اإلمام4 

 /أ(256)و/
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 (1).ا نعموأشهرمه .إليه هو مندوب

ص ابن قطان اخلالف يف العقود مبا إذا مل يتقابضا لتأجيل أو غريه. وقال إن تقابضا مل وخصّ 
 (2).قطًعاجيب 

فذلك إذا حضر ه فرض ومنهم من يقتضي طرده يف النكاح أيضا. فإن قلنا أنّ  :قال الرافعي
ل عي للتحمّ إذا دُ  (3)[افأمّ ]وكان مستجمعا شرائط العدالة.  ،عليه عند الشاهدشهود امل

أبن   (5)؛ أن يكون هناك عذر على الصحيحاإلجابة ال جتب إاّل  أنّ  :أظهرها (4)،فوجهان
وكذا إذا  .رج للتحليفختكان املشهود عليه مريضا أو حمبوسا أو امرأة حمذرة على قولنا ال 

 (6)اإلجابة. فعليه ،ت عندهبَ دعاه القاضي ليشهد على أمر ثَـ 

ه منجتب اإلجابة  الذياملوضع ف .يف املوضع الذي دعي إليه واالعتباريف املريض  :قال اإلمام
 (8)أن يكون غريه من املذكورين يف معناه. (٧)[وُيتمل]لألداء 

                                                           
 

(، وروضة الطالبني 13/٧9، وهو قول العرقيني. انظر: العزيز )، وصححه النووي( عند الرافعي1 
(4/24٧.) 

 (.13/80( ينظر: العزيز )2 
 ( يف )ط(: أما  3

 (.13/80( حكى الوجهني عن ابن كج. انظر: العزيز )4 
(، 13/80(، العزيز )8/22٧. انظر: التهذيب )( وهو قول القاضي أيب َحامٍد، وأىب الفرج والبغوي5 

 (.8/248وروضة الطالبني )
 (.8/248(، وينظر أيضا: روضة الطالبني )13/80العزيز )ينظر: ( 6 
 ( يف )ط(: ويظهر  ٧
 (.18/626( ينظر: هناية املطلب ) 8
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ولو  ؛قطًعامع لشرائط العدالة مل جيب اإلجابة تجسغري املولو كان املطلوب منه التحمل 
 (1)ى.عت الشرائط، أدّ جمِّ ل مث استُ ب وحتمّ ذه

 (3).على هذا القول خفي ا كان فسقه (2)]إن[عليه اإلجابة  أنّ  املاورديعن  وقد مرّ 

ه أنّ  :واثنيهما (4).نعم :أشبههما ،هنا فرض كفاية وجهانوأما كتابة الصكوك ففي كو 
 وكذا إن تعنّي  ،أخذ األجرةه  الشخص هلا فلومل يتعنّي  ،ال جيب أو جيب :. فإن قلناستحبّ يُ 

 (5)وال أجرة له. ،قنع به ،عليها شيًئافإن رزقه  ،إن مل يرزقه اإلمام؛ أظهر الوجهنييف 

 (6)فروع

 أو]كجوع   ،ومتام الفهم ،من الضبطل الشهادة وبه ما مينعه ن يتحمّ أال ينبغي للشاهد 
 غضب. وأ ،همٍّ  وأ (٧)،[عطش

                                                           
 

 (. 19/86( حكاه ابن الرفعة عن القاضي احلسني. ينظر: كفاية النبيه ) 1
 ( يف )ط(: إذا  2
 /أ(. 255هذا البحث، رقم اللوحة )يف (  3
(، 13/82. انظر: العزيز )وحكاه عن أيب الفرج السرخسي، وأصحهما عند النووي ( عند الرافعي 4

 (.8/250الطالبني )وروضة 
 ( هو األظهر عند الشيخني. ينظر: املراجع السابقة. 5
: "هذه آداب التحمل واألداء، منقولة من خمتصر أيب القاسم الصيمري". ينظر: العزيز ( قال الرافعي 6
(13/83.) 
 ( يف )ط(: وعطش.  ٧
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َ وكذا إذا أُ  .مل يلتفت إليه ،وجمنونٍ  وإذا أشهده من ال جيوز الشهادة عليه كصيبٍّ  بكتاب  يتِّ
ئ  قال بعضهم  ،دهعتقوهو ال ي ،على خمتلف فيهأنشئ وإن  ،على ما ال جيوز ابإلمجاع أُْنشِّ

  (1).ض عنهرِّ عْ يُـ 

 (3)هذا أو مثله. وقد مرّ  .فيحكم ابجتهاده ،يشهد فيه وينقله إىل احلاكم (2):يمريالصوقال 

قه بِّ سْ ما إذا مل يَ سيّ  ،فال أبس ابلضرب عليها ،ةً عادَ مُ أو  ،وإذا رأى يف الكتاب كلمة مكروهة
ل موضع غَ شَ  ،انقصاا وإن رأى سطرً  ، أحلقه؛غفل الكاتب ما ال بد منهأ وإن ،دٌ أحابلشهادة 

 البياض خبط أو خطني.

أو  ،نعم :فقاال ؟اكمعرفتما ما فيه أشهد علي :وقال ،مثال نْيِّ عَ يِّ بااملتوإذا قرأ الكتاب على 
   (4)]أو[ ،أو إن شئت ،األمر إليك :أن يقول له يوال يكف كفى للتحمل.، أو بلى،  أجل

لكن ال  ،أو طالق فله أن يشهد به ستخر هللا. وإذا مسع إقرارا بدين أو عتقاأو  ،ما ترىك
 (5)يقول أشهدين بذلك.

وإن مل يكن  .عندي بكذا ه أقرّ أشهد أنّ  :ه قالفإن كان حضر عنده ومل يسرتعِّ  :املاورديقال 
  (6)أين مسعته يقول كذا وفيه نظر. حضر عنده قال أشهد

                                                           
 

 (. 8/250(، وروضة الطالبني )13/83( انظر: العزيز ) 1
 ترمجته.  دمقت( أبو القاسم الصيمري،  2
 (. 13/83( ينظر: العزيز ) 3
 ( كذا يف )ط(، وسقط من )و(. 4
 (. 251-8/250(، وروضة الطلبني )13/83( ينظر: العزيز ) 5
 (.1٧/222احلاوي البري )ينظر: (  6
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حضرت العقد أو جملس العقد اجلاري بني  :ويقول شاهد عقد النكاح :مقال ابن أيب الدّ 
 ، حضرت العقد أشهد أينّ إينّ  :وأشهد به. ومن الناس من يقول ،ج والزوج املذكوريناملزوِّّ 

وهو قريب من اخلالف يف لفظ شهادة املرضعة  ،الثاين تصحيحُ  وال يبعد ،ل أصوبواألوّ 
ا مع  واحدً إذا مل تدّع أجرة قواًل  ،نفسها ا تقبل على فعلِّ شهادهتَ  فإنّ  ،على اإلرضاع فقط

 (1).ه ارتضع منِّّ نّ أأو  ،أين أرضعته ا تقوللفظها. فاملذهب أهنّ  ةكيفيّ االختالف يف  

 (2) أرضعته.ال تقول أشهد أيّنِّ  :وقال الفوراين

قد مبشهدي عُ  ،ونظريه أن يقول هذا العقد اجلاري بني الويل والزوج :قال ابن أيب الدم
 لُ أوّ  أن الغدَ  وأ ،من رمضان هذه الليلةَ  فإن شهد أنّ  ،وحبضوري. ومثله الشهادة برؤية اهلالل

يف هذه  ،السنة / رأيت هالل هذا شهر رمضان هذه أشهد أينّ  :. ولو قالىيوم منه كف
من  ،رأيت هالل شهر رمضان (3):[لاق]ففيه النظر املتقدم. وإن  ،أو وقت املغرب ،الساعة

 (4).وبه أشهد، قبل ،كذايف وقت   ،هذه السنة

  ،وجيوز أن يرتك اسم اجلد ،وجدهامسه واسم أبيه فيه يف الكتاب الذي ُيمل  الشاهدُ  تُ بِّ ثْ ويُـ 

                                                           
 

 .35٧و  356ص(، وأدب القضاء البن أيب الدم 11/406احلاوي الكبري )هو املذهب. ينظر: (  1
 (.19/144(، وكفاية النبيه )6/199(، والوسيط )11/433نظر: حبر املذهب )ي(  2
 ( كذا يف )ط(. وىف )و(: كان  3
 .35٧أدب القضاء البن أيب الدم ص ينظر: (  4

 /ب(256)و/
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وال يثبت الكنية إال أن يكون يف الشهود مشارك له يف االسم  ،(1)[هتلشهر ]أعال  داجويذكر 
شهده على القاضي يسجل به كتب أوإذا ]،التذكر فيدويستحب االستعانة مبا ي .والنسب

 (3).(2)[وال يكتب على إقراره ،مه مبا فيهأو حك ،الشهادة على انفاذ القاضي ما فيه

ر من له أن يقرِّ  ،لن املؤجَّ يْ ألوىل يف كتاب الدَّ او  ،ءاشنحضر اإلكأنه يعىن إذا   قال الرافعي
 ؛نيْ ن عليه الدَّ ر مَ قرّ  .اًل كذا مؤجّ   :لك على هذا؟ فإذا قاللذي ا ما :ولق أبن ياًل أوّ  ،ينالدّ 

 م يقرِّ لَ السَّ  ويفحترزا من االختالف. 
ُ
أقر  (4)[إذا]م لَ خوفا من أن ينكره السّ  ؛الم أوّ لَّ سَ ر امل

  ابملدفوع إليه. هُ ويطالبُ  ،اله أوّ صاحبُ 

كانت شهادته مثبتة يف كتاب أخذه   ذاأقعده عن ميينه، وإ داءالقاضي لأل الشاهدُ  أتىوإذا 
 (5)فإذا سأله املشهود له استأذن القاضي ليصغي إليه. ،وأتمله

 ل. واملذهب األوّ  ،صحتوعن العبادي أن الشهادة قبل استئذانه أو سؤاله ال 

 (6).جرىمل يعتد مبا  ع،ال مل أمسهكنت ذا  :وقال القاضيولو شهد من غري استئذانه 

                                                           
 

 ( يف )ط(: ليشتهر هبا  1
وإذا أشهده ( كذا يف )و( و )ط(، ولكن اللفظ ال يتضح يل. ولعل فيه سقط. أما لفظ العزيز: " 2

القاضي على شيء، سجل به كتب الشهادة على إنفاذ القاضي ما فيه، أو حكمه مبا فيه، وال يكتب 
 (. 84-13/83الشهادة على إقراره". انظر: العزيز )

 (.8/251(، وروضة الطالبني )84-13/83( ينظر: العزيز ) 3
 ( يف )ط(: لو 4
 (.13/84العزيز )ينظر:  (  5
 (.13/84( ينظر: العزيز ) 6
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أطال هللا  :فيقول ،األداءالقاضي يف  قدرَ  لجَّ يبللشاهد أن  (1)[ويستحب]قال ابن أيب الدم 
أشهد  :مث يقول ،مما يقتضيه حاله وقدره ،والدعاء له ،ويزيد من ألقابه ،دان احلاكمبقاء سيِّّ 

 (2)بكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 ( يف )ط(: واستحب  1
 .439أدب القضاء البن أيب الدم صينظر: (  2
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 الباب الرابع

 الشاهد واليمني.يف 

وفيما يثبت ابلشاهد واليمني عباراتن لألصحاب  .والقضاء ابلشاهد واليمني جائز يف اجلملة
 ،يثبت بشاهد ومينييثبت برجل وامرأتني  (1)[ما كل]أن  :أحدها. واحدِّ  ىنرجعان إىل معت

أن الذي يثبت بشاهد  :نيةاالثوما ال يثبت هبم ال يثبت هبما.  (2)[هباابو ]إال عيوب النساء 
 ،والقراض ،واهلبات ،جاراتواإل ،كالبيوع  ،د منه املالصَ قْ وما يُـ  ،األموال أعياهنا وديوهنا ؛وميني

وكذا  ،ئفوااجلو  ،وشبه العمد ،كاخلطأ  ،واجلناايت املوجبة للمال ،واتالف األموال ،ساقاةوامل
 (3)فيما يثبت برجل وامرأتني. ،معلى ما تقدّ  ،واخليار ،واألجل ،كالرهن  ؛حقوق املال

ه ال ُيكم وجه أنّ  هنة الكاملة أو ال. وفين من إقامة البيّ وال فرق يف احلكم هبما بني أن يتمكّ 
ا ُيلف املدعي بعد شهادة إامّ نة الكاملة؛ رجلني أو رجل وامرأتني. و ر البيّ  عند تعذّ هبما إاّل 
 (4)به قبلهما. له وال يعتدّ يوتعدالشاهد 

ما جيوز تقدمي شهادة املرأتني ك ،ه جيوز تقدمي اليمني على شهادة الرجلأنّ  :وعن ابن أيب هريرة
 (5).عليه

                                                           
 

 ( يف )و( و)ط(: كلما. والظاهر أنه خطأ من النساخ. 1
  ( سقط من )ط(  2
 . (13/85(، والعزيز )629/ 18( ينظر: هناية املطلب ) 3
واقتصر  (،8/252انظر: روضة الطالبني ) (، وهو الصحيح؛ صححه النووي13/91( ينظر: العزيز ) 4

 (.19/169(،  وهناية احملتاج )4/443عليه يف مغن احملتاج )
 (.19/168( ينظر: املراجع السابقة، وكفاية النبيه ) 5
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 ،عليه كذا ستحقّ م وهللا إينّ  :ميينه لصدق الشاهد فيقوليف جيب على احلالف أن يتعرض 
ر االستحقاق م تصديقه وأخّ ولو قدّ  (2)وشاهدي صادق فيما شهد به. (1)،[حمقّ ] وإينّ 

 (4).ض لهه ال جيب التعرّ أنّ  :وعن اإلصطخري  (3)جاز.

 (6)[تبُ ثْـ فيما يَـ ]احلكم بذلك  ويف (5).وال جيوز احلكم بشهادة امرأتني وميني يف األموال
 (٧)األكثرين املنع. أوفقهما إلطالق ؛ادة النسوة وجهانبشه

 ؛فيه ثالثة أوجه ؟أو هبماليمني ابابلشاهد أو  (8)[ابلشاهد واليمني قضاء]مث القضاء 
م إذا رجع الشاهد على الصحيح يف اقتضاء الرجوع ر غُ ويظهر فائدهتا يف ال ،امهب :اهأصحّ 

م غر ي :وعلى الثالث .شيًئام غر ال ي :وعلى الثاين .م على املالغر يُ  :ّولفعلى األ .مَ غر ال
 (9)النصف.

                                                           
 

 ( يف )ط(: مستحق 1
 .39٧(، وأدب القضاء البن أيب لدم ص13/92( انظر: العزيز ) 2
 (.18/630: "ومل أر أحداً من األصحاب تضايق يف ذلك". انظر: هناية املطلب )( قال اإلمام 3
 (.19/169، وينظر: كفاية النبيه )39٧( حكاه عنه ابن أيب الدم يف أدب القضاء ص 4
 (. 8/252(، وروضة الطالبني )13/91( أطلق ذلك الشيخان. انظر: العزيز ) 5
 ( سقط من )ط(: فيما ال يثبت  6
( فيه وجهان؛ أحدمها: اجلواز، وهو قول طائفة حكاه الشيخ أيب علي عن أيب طاهر الزايدي. والثاين:  ٧

أدب ، (8/252(، وروضة الطالبني )13/91املنع. هو اطالق األكثرين، وصححه الشيخان. العزيز )
 .398القضاء ص

 ( سقط من )ط( 8
ه قضاء ابلشاهد. الثاين: ابليمني . الثالث: أن القضاء يقع هبما مجيعا. وهو ( الوجه األّول: أن 9

،  وروضة 398(، أدب القضاء ص13/91الصحيح عند الشيخني، وابن أيب الدم. انظر: العزيز )
 (.8/252الطالبني )
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قول الشاهد هو الذي  ؟ ألنّ مغر هل يُ  يزكّ امل ج على خالف يف أنّ ُيتمل أن خيرّ  :وقال اإلمام
  (1)احلكم ابليمني.نفذ 

 /  (2)وجييء مثل هذا يف النصف على الوجه الثالث. :قال الرافعي

بوجوب مجيع املال  ؛ّولال قائل على األ :ه قالوحكى ابن أيب الدم عن الشيخ أيب علي أنّ 
 (4).وهو غريب (3).إليه

وصار كأن  (5)،ت اليمنيذر أو قبل اليمني تع ،مل ينقض احلكم ،لو فسق الشاهد بعد القضاءو 
ولو مل ُيلف املدعي  .فإن نكل ردت اليمني على املدعي ،دعى عليهفيحلف امل ،ال شاهد

وليس له أن ُيلف  .الدعوىحلف سقطت فإن  ،فله ذلك ،وطلب ميني اخلصم ،مع شاهده
 (6)سمع.تا فإهنّ  ،دعى عليهنة بعد ميني املخبالف ما لو أقام البيّ  ،بعد ذلك مع شاهده

 (٧)ويقيم الشاهد فحينئذ ُيلف. الدعوىإال أن يعود يف جملس آخر ويستأنف  :قال احملاملي

                                                           
 

 (.18/631هناية املطلب ) ينظر:(  1
 (.13/91العزيز )ينظر: (  2
 صائر إىل أنه يغرم الكل، وهذا يدل على ضعف هذا الوجه، وهو أنه ( قال الشيخ أبو علي: " ال 3

 .398يثبت به فقط. انظر: أدب القضاء البن أيب الدم ص 
( وجه الغرابة أن الشيخ أاب علي اقتصر على وجهني: إما أنه يثبت احلكم  هبما فيكون عليه نصف  4

الغرم، أو يثبت  ابليمني فقط، فال يكون عليه شيء؛ مع أن ثبوت احلكم هبما يقتضي أن ينفرد ثبوته 
 أبحدمها. وهللا أعلم.

(، 13/92والنووي: " وإن فسق قبل القضاء صار كأن ال شاهد". ينظر: العزيز ) ( عند الرافعي 5
 (.8/252وروضة الطالبني )

 ( ينظر: ملراجع السابقة. 6
 (.8/253(، وروضة الطالبني )13/93العزيز )ينظر: (  ٧

 /أ(25٧)و/
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وجيرى  (1)القولني. منها يف أصحِّّ ن مكِّ  ،فأراد املدعي ميني الردّ  ،دعى عليهوإن نكل امل 
مث أقام  ،ونكل ومل ُيلف املدعي ميني الرد دعى عليهفأنكر امل مااًل  ادعىالقوالن فيما إذا 

 دعى عليهحبس امل ،دّ ليس له أن ُيلف ميني الرّ  :وأراد أن ُيلف معه، فإن قلنا ،شاهدا واحدا
 (2)، أو يقر. ُيلفحىّت 

 (4)حنوا منه.وقد ذكر صاحب الشامل  (3).دعى عليهما ينبغي أن ُيلف امل :وقال الرافعي

 -:الباب مسائل ويف

إذا بينوا ثالثة  دعى عليهعلى امل (5)[مُ كَ ُيُْ  وإاما] ،ت دينا أو عينا ملورثهمورثة ميّ  ادعى األوىل:
ا وإامّ  ال ُيكم فيهما ابلشاهد واليمني؛ ل والثاينوأصل املال. واألوّ  ،راثةوالوِّ  ،املوت ؛أشياء

 مجيعُ  ادعىوأما املال فيثبت ابلشاهد واليمني. فإن  .دعى عليهأو إقرار امل ،يثبتان بشاهدين
 وكان تركةً  ى،استحقوا املدعَ  ،وحلفوا معه ،وأقاموا شاهدا واحدا ،وهم كاملوا احلال ،به الورثةِّ 

                                                           
 

ن (، والقول الثاين: ال ميك8/253(، وروضة الطالبني )13/92( صححه الشيخان. ينظر: العزيز ) 1
 منه.

 (.8/253انظر: روضة الطالبني ) (  2
 (.13/92. انظر: العزيز )نقال عن ابن الصباغ قاله الرافعي (  3
عن أيب حامد اإلسفراين، وقال إنه خطأ.  املاوردي( ما قاله املصنف تبعاً ألصله أنه املنقول؛ ذكره  4

وما نقله الشيخ أبو حامد هو املنقول عن القاضي أيب الطيب والقاضي احلسني وابن الصباغ واحملاملي 
(، 1٧/٧6، واحلاوي الكبري )388والعمراين، وما ذكره الشيخ احتمااًل فقهه ظاهر. ينظر: الشامل ص 

 (.13/93والعزيز )
 ( يف )ط(: فإان حنكم. 5
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احلالف  استحقّ  ،بعضهم ونكل بعضهم وإن حلف .وصاايه نفذُ ويُ  ،تامليّ  منه ديونُ  قضىيُ 
 (1)نصيبه منه دون الناكل.

حلف   ، سواءٌ تهصّ واحد على اجلميع ال على حِّ  وُيلف كلُّ  :قال الشيخ أبو علي وأبو الفرج
 (2)على القول حبلفهما. لغرمي والوصيّ وكذا امنهم أو بعضهم.  كلّ 

 (3)كالم غريه ما يشعر خالفه.  ويف :قال الرافعي

ه بطريق ه يستحقّ ة هذا كذا. لو ُيلف أنّ يف ذمّ  مورثه يستحقّ  أن ُيلف أنّ  :املاورديوعن 
مل  (4)ولو مات الناكل .ن شاهدي لصادقأو  ،ن مجلته كذا وكذايْ من دَ  ،ثه كذااإلرث عن مورِّ 

 (5)والغزايل. كذا قاله اإلمام ،بنكولهه مورثِّّ  يكن لوارثه أن ُيلف لبطالن حقّ 

(6)فيه. عُ ازَ نَ ما يُـ  كالم ابن كجّ   ويف :قال الرافعي

                                                           
 

(، 18/633(، وهناية املطلب )1٧/٧8( هذا هو املذهب  عند الشافعية. ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 (.8/254(، وروضة الطالبني )13/96والعزيز )

، رقم اللوحة: 185(، واملطلب العايل ص8/256(، وروضة الطالبني )13/99( ينظر: العزيز ) 2
 /ب(.3٧)ن/

 (.13/99يز )العز ينظر: (  3
الناكل: فاعل من نكل نكوال، والنكول عن اليمني: االمتناع منها. وشرعا: امتناع من وجبت عليه (  4

 (.1/4٧1(، شرح حدود ابن عرفة )5/3٧2ينظر: العني ) .أو له ميني
(، ٧/3٧8(، والوسيط )633-18/632(، هناية املطلب )1٧/٧9(  ينظر: احلاوي الكبري ) 5

 /أ (.38/ب  و 3٧، رقم اللوحة:)ن/186و  185ص املطلب العايل 
 (، وقال: وقد َتوجَّه أبنَّه حقُّه، فله أتخريه.13/9٧العزيز )ينظر: (  6
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]يف  وجًهاالن وقد حكاه األوّ   (1).وابن الصباغ وكذا يف كالم القاضي الطربي :قلت
 (3)عليه أيضا. ت اليمنيُ دّ بذلك واحللف إذا رُ  ىله الدعو  :وقالوا ،آخر (2)موضع[

ن من كَّ فهل ميُ  ،ليحلف معه ،آخر اه لو أراد الوارث أن يقيم شاهدعليه أنّ  ع اإلماموفرَّ 
 (5).فيه احتماالن (4)احللف؟

 أنّ  (6)[زجيو ]ر ـــــــــمات فأقام وارثه شاهدا آخ مثّ  ،اهدا يف خصومةـــــــــا لو أقام مدع شأمّ 
 .ّولوإقامة األ وىـــــــــــالدعه جتديد ـــعلي (٧) :[يقال]وجيوز أن  .اء عليهــــــــــه البنـــــــــل :الــــــــــيق

ل ــــــــــكن هـــــــل ،ات بعضهم قبل أن ُيلف أو ينكل فلوارثه أن ُيلفــــــــــبعضهم وموإن حلف 
 (8)ام.ــــــــــــــــــاالن لإلمـــــــــــــــامة الشاهد؟ فيه احتمـــــــــــــــــوإق وىــــــــــــــــــالدعديد ــــاج إىل جتـــــــــُيت

                                                           
 

 .342الشامل البن الصباغ ص ، و 221ص  ينظر: التعليقة للقاضي الطربي(   1
 ( ساقط من )و(.  2
 . 343( ينظر: الشامل البن الصباغ ص  3
 (.18/631( قال : أما احللف، فال معىن له بعد ما أبطله املورِّث الناكل. هناية املطلب ) 4
( حمل االحتمالني: يف؛ هل هذا الشاهد ينضم إىل الشاهد الذي أقامه الورثة يف ابتداء اخلصومة، حىت  5

بة ما لو أقام املورِّث شاهداً يف خصومٍة، : هذا مبثايقال: متت البّينة، فُتغن عن اليمني؟ قال اإلمام
-18/631ومات، فأقام الوارث شاهداً آخر". مث ساق االحتمالني كما أييت. انظر: هناية املطلب )

632.) 
 ( يف )و(: جبواز. والظاهر أنه خطأ، والصحيح املثبت من )ط(. 6
 ( يف )ط(: يقول  ٧
الوارث ُيتاج إىل جتديد الدعوى، وما أييت به يف حكم فيه احتمال من قِّبل أن  ( قال رمحه هللا: 8

 =خصومة جديدة، فلو قيل: ال بد من استعادة شهادة الشاهد األول، لكان ممكناً. ولو قيل: انتظام
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 (1)ه ال ُيتاجـــــــــــــــــواألشبه أنّ  :قال الرافعي

 فمات جمنوانً  لو كان الثاين ووجهه أنّ  ،الغزايلوهو األظهر عند  (2).املاورديوجزم به  :قلت
 (3).حلف وارثه

اهد ــــــامة شــــــــفأراد وارثه إق ،اتــــــــــــــــق مث مهبذا احلمدع ا لو أقام ـــــــفيم ناالـــــــــــــاالحتمري ــــــــــــجيو 
 أم ال ،ثهوالشهادة املتقدمة من مورِّ  الدعوىه البناء على ــــــــــفهل ل ،نةه ابلبيّ ـــــــــــــآخر ليحكم ل

  ؟لبد من استئنافها وإقامة األوّ 

 ؛مات دين فهل للغرمي أن ُيلف؟ فيه قوالن تقدّ ولو امتنع الورثة من احللف وعلى امليّ 
 (5)املنع. :الصحيح (4)اجلديد

                                                           
 

اخلالفة يوجب البناء على ما كان، مل يبُعد، ولذلك لو أقام املوروث األول شاهداً، ومات قبل أن ُيلف =
 جتديد أن ُيلف مع ذلك الشاهد، فهذا حمتمٌل ملا ذكرانه؛ من جهة أنه ُيتاج إىل أو ينكل، فأراد الوارث

الدعوى، وخُيَرَُّج فيه أن الورثة إذا أقاموا شاهداً، وحلف بعضهم، ومات بعضهم قبل أن ُيلف أو ينُكل، 
املطلب  فوارثه هل ُيلف؟ فيه الرتدد الذي ذكرته؛ من جهة احتياجه إىل ابتداء الدعوى. انظر: هناية

(18/632.) 
 (.8/255روضة الطالبني ) (،13/98. انظر: العزيز ). واألصح عند النووي( هو األشبه عند الرافعي 1
 (. 13/46( ذكره يف القسامة. ينظر: احلاوي الكبري ) 2
 (.٧/3٧8الوسيط ) ينظر:(  3
بعد دخوله مصر تصنيفا أو  –رمحه هللا  – ( اجلديد: هو مصطلح أطلقه الشافعية على أقوال الشافعي 4

(، وحترير 1/25املرادي. انظر: مقدمة اجملموع ) البيوطي، والربيع، و املزين :إفتاء أو إمالًء، ومن رواته
 .34ومصطلحات املذهب الشافعي ص ،636سلم املتعلم احملتاج ص(، 1/32بيه )نألفاظ الت

(، 1٧/83( القول األّول: اجلواز. والثاين: املنع، وهو اجلديد الصحيح. ينظر: احلاوي الكبري ) 5
 .343والشامل ص
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مل ُيلف  ؛فإن كان ،(1)[نيْ الدّ ]هذا غري هما إذا مل يكن يف الرتكة وفاء من وحملُّ  :قال الفوراين
 (2).قطًعا

هل ُيلف  ،ومل ُيلف الوارث يف الرتكة فيما إذا أوصى إلنسان بشيء مرسلٍ / ن اير وجي
 (3).قطًعاينبغي أن جيوز هذا  :قال الرافعي ،عني يف يد أجنيبّ ب ةفإن كانت الوصي ؟وصى لهامل

موصى ذلك لل وأنّ  ،هبذه العني وال احللف عليها ىقتضي أن ال يكون للوارث الدعو يوهذا 
  (4)يف مساع دعواه هبا. اإلمام دوقد تقدم يف القسامة تردّ  .ةخاصّ  له

: طرد القولني. والثاين: أحدمها :طريقان ملعنّيِّ اب وصى لهيف جواز حلف امل املاورديوحكى 
 (5).ه ُيلفالقطع أبنّ 

كما ، (6)اثلث وتعلق به حقّ  ،تنع منها مدعيهتوقف ثبوته على ميني ام حقِّّ  ن يف كلِّّ اير وجي
وامتنعا  ،واختلفا يف اإلذن ،من غري إذن املرهتن هُ الُ بَ حْ إِّ وقلنا ال ينفذ  ،ل الراهن املرهونةحبإذا أ

                                                           
 

 ( سقط من )ط( 1
 (. 9/3٧0( و )5/393( ينظر: املهمات يف شرح الروضة والرافعي ) 2
 (8/254(، وروضة الطالبني )13/96(  ينظر: العزيز ) 3
: فإن قيل: لو أوصى رجل لرجل بعني من أعيان ماله، مث مات املوصي، وادعى مدٍَّع ( قال اإلمام 4

استحقاقاً يف العني املوصى هبا، فهل ُيلف الوارث لتنفيذ الوصية، أم كيف السبيل فيه؟ قلنا: هذا فيه 
تردد، وفضل نظر: جيوز أن يقال: الوارث ُيلف حىت إذا انتهت اخلصومة، اسُتحّقت الوصية. ويتجه أن 

يقال: إذا قبل املوصى له الوصية، مث ظهرت الدعوى،  فاخلصومة تتعلق ابملوصى له؛ فإنه َمَلك العني، 
 (.1٧/41هناية املطلب ) واستبدَّ هبا يف ظاهر احلال، فيتعلق النزاع به، وتتوجه الدعوى عليه. ينظر:

 (. 1٧/83( ينظر: احلاوي الكبري ) 5
 ( حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي.  6

 /ب(25٧)و/
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 (1)؟لف اجلاريةحتهل  ،احللفمن 

وبلغ  ،وأفاق اجملنون ،، فإذا أحضر الغائبصبي اأو  جمنوانً أو  غائًبامل ُيلف ي الذولو كان  
ال  الدعوىخبالف ما إذا كانت  ،قف على إعادة الشهادةيوال  ،حلف وأخذ نصيبه ،الصيبّ 

 ،بكذا أو اجملنون الصيبّ يل ولفالن الغائب أو ك ثُ مورِّ  أوصى :كما لو قال ،ن جهة اإلرثع
يعطون  ال (2)ءالؤ فإن ه ،وأقام شاهدا وحلف معه ،و اشرتيت أان وفالن منك هذا بكذاأ

فيما  (3)[الوارث]م يف وما تقدّ  .وإقامة الشاهد أو غريه واحللف ، بعد جتديد الدعوىا إاّل شيئً 
ه ُيلف أنّ  :أحدمها للقفال ؛(4)فوجهان ،رج عنهاخفإن  ،رج الشاهد عن األهليةإذا مل خي

ولو  .هلذا أن ُيلفمل يكن  ،ال. وكذا لو رجع ،واختاره أبو عليّ  :ه. والثايننصيبُ  يعطىو 
مل  ،ارثه احلالففإن كان و  ،تهفلوارثه أن ُيلف وأيخذ حصّ  ،أو اجملنون مات الغائب أو الصيبّ 

  (5).ه األوىلسب ميينُ ُيُ 

فهل  ،جمنوانً أو  صبي اأو  غائًباوكان البعض اآلخر  ،لو حلف بعض الورثة مع الشاهد :الثانية

                                                           
 

: خرجها أكثر األصحاب على قولني، وجوز بعضهم أن حتلف قوال واحداً لتعيني املاوردي( قال  1
 (.1٧/84حقها يف مصريها أم ولٍد لسيدها. احلاوي الكبري )

 ( أي: الغائب واجملنون والصيب.  2
 ( كذا يف النسختني، ويف العزيز والروضة: املرياث.  3
عن أيب الفرج. واألصح: أهنم ال ُيلفون، ألن احلكم اّتصل بشهادته يف حقِّّ احلالف  ( حكامها الرافعي 4

 (.13/99دون َغرْيِّهِّ. وهو اختيار الشيخ أيب علي. انظر: العزيز )
 (. 8/256(، وروضة الطالبني )99-13/98( ينظر: العزيز ) 5
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ه على القولني فيما إذا أقام مدع أنّ  :واثنيهما (2)،ال :هماأصحّ  ؛(1)فيه طريقان ؟يوقف نصيبه
وينبغي أن يكون احلاضر  :قال الرافعي ؟ نةل البيّ مُ كْ ع إىل أن تنز هل يُ  ،عنيِّ واحدا بشاهدا 

خبالف  ،هواجملنون والغائب يف بقاء حقّ  ومل يشعر ابحلال كالصيبّ  ،الذي مل يشرع يف اخلصومة
 (3)ناكل.يف ال ما مرّ 

 يف األصحّ  ونصَّ  (4)،مل ُيلف منيه ه ال يشاركه فص أنّ فالنّ  .إذا أخذ احلالف نصيبه :الثالثة
 فمن (٧)املكذوب يشاركه. أنّ  (6)،ب اآلخرأحدمها وكذَّ  (5)[رّ قفأ]ما إذا ادعيا دارا إراث أهنّ 

 (10)،يف الفرقواختلفوا  (9)مها األكثرون.وقرر   (8)،ج من تلك إىل هذه قوالمن خرّ األصحاب 
 ةُ مسألَ  تْ ضَ رِّ ولو فُ  :قالوا ؛يف العني ومثَّ  ، ابلقبضيتعنّي  اوإامّ  ،يناملسألة هنا يف الد :فقيل

                                                           
 

، إذ قال يف اجملنون: أنه يوَقُف حقه. ( سبب اخلالف هنا: اختالف األصحاب يف تفسري نص اإلمام 1
 (.  8/414(، وخمتصر املزين )6/2٧6انظر: األم )

(، 13/98(، والعزيز )1٧/81واألصح عند الشيخني. ينظر: احلاوي الكبري ) املاوردي( هو اختيار  2
 (. 8/256وروضة الطالبني )

 (. 13/98( ينظر: العزيز ) 3
 (. 8/414(، وخمتصر املزين )6/2٧٧( انظر: األم ) 4
 ( يف )ط(: فصدق.  5
 ( أي: أقر املدعى عليه ألحدمها دون اآلخر. 6
 (. 1٧/80(، واحلاوي الكبري )8/434(، وخمتصر املزين )3/228نظر: األم )ي ( ٧
( حكى عن ابن القاص هذا القول عن األصحاب وهو: أن ما أخذه احلالف يشاركه فيه من مل  8

(، 13/340(، والبيان للعمراين )12/180ُيلف، الن االرث يثبت على الشيوع. انظر: حبر املذهب )
 (.13/96والعزيز )

 .الشافعي أي: قرر اجلمهور العمل ابلنصني املذكورين عن اإلمام (  9
-13/96: العزيز )أيضا وانظر .(18/634يف هناية املطلب ) ( يف املسألة طريقان، ذكرمها اإلمام 10
 (.255-8/254(، وروضة الطالبني )9٧
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 ردانف ،نيْ ة الصلح يف الدَّ ألولو فرضت مسشاركه من مل ُيلف.  ،عنيالشاهد واليمني يف ال
 (1).مبا أخذهله  رُّ املقَ 

واإلنسان ال أيخذ حقا  ،ه ثبت ابلشهاد واليمنياحلالف هنا ألنّ  ا أخذهامّ إ :وقال أكثرهم
ه وإقرار املدعي أنّ  دعى عليهلح ثبت إبقرار امل. وما أخذه يف مسألة الصّ (2)بيمني غريه

 (3)وث. فال فرق هنا وال يف مسألة اإلقرار بني العني والدين.رُ وْ مَ 

منه مجيعه أم  قضىفهل ي، ث دينٌ الف نصيبه من الدين والعني وعلى املورِّ ـــــــــوإذا أخذ احل
  (4)؟ينبن على أن الغرمي ]هل ُيلف[ :اغـــــــــــــــبال ابن الصـــــــــة؟ قابحلصّ 

من مل ُيلف  على أنّ  انبىن ،ال :ه. وإن قلناُيلف مل يلزم احلالف إال قضاء حصتّ  :اــــــــقلن إن
 (5)إال احلصة. همل يلزم ،ال :وإن قلنا ،منه اجلميع يَ ضِّ قُ  ،نعم :هل يشارك احلالف؟ إن قلنا

                                                           
 

 . ( هذا هو الطريق األول. واستبعده اإلمام 1
   ( يعن: الناكل. 2
(. وانزعهم 18/634. انظر: هناية املطلب )( هو الطريق الثاين، وهو طريق اجلمهور، وصححه اإلمام 3

قائال:  فمهم من قال قوالن ابلنقل والتخريج والصحيح أنه فرض ههنا يف الدين، وذلك إاما يتعني  الغزايل
ابلتعيني فال يشاركه فيه، ويف الصلح يف جزء من العني وهو مشرتك إبقراره، فكيف ينفرد به؟. انتهى 

 (.8/255(، وروضة الطالبني )13/9٧(، والعزيز )٧/3٧9انظر: الوسيط )
 )ط(. ( ساقط من 4
أن حقه يبطل  ( وأما من مل ُيلف، فإن كان حاضرا كامل احلال، ونكل عن اليمني، ذكر االمام 5

(، 13/98(، والعزيز )18/631ابلنكول، ولو مات، مل يكن لوارثه أن ُيلف. ينظر: هناية املطلب )
 (. 8/255وروضة الطالبني )
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ه من غري نصيبَ  عِّ من مل يدَّ  (1)[وأيخذ]ثبت  أقام بعض الورثة شاهدين مبا ادعاه لو الرابعة:
  سواءٌ  ،قبض القاضي نصيبه جمنوانً أو  صبي ا. فإن كان نةبيّ  وإقامة ،ىحاجة إىل جتديد دعوَ 

 فإن كان املدَعى غائًباوإن كان  (2).دينا أو عينا، مث أيمر ابلتصرف/ فيه ابلغبطة ىدعَ كان امل
 (3)الغائب. ةُ فظت حصّ زعها وحُ انتَ  ،عينا

 م يف الوديعة أنّ هر. لكن تقدّ هذا االنتزاع واجب وهو الظا وإيرادهم يشعر أبنّ  :قال الرافعي
أن فيجوز  (4)[قوالن]ففي وجوبه  ،إىل القاضي يف غيبة املالك ب لو محل املغصوبَ الغاص

 (5)انتهىأيتيا هنا. 

 (6)وابن الصباغ فرق بينها.

 إذاأن من عليه دين الغائب  ،ففي قبض نصيبه الوجهان املتقدمان يف الوديعة ،وإن كان دينا 
( 8)ه أيخذه.هنا أنّ  وصحح احملاملي (٧).ال :ضي هل عليه أن يقبضه؟ أظهرمهاأحضره إىل القا

                                                           
 

 ( يف )ط(: وأخذ  1
: الغبطة أن يكون له سهم مشاع من عقار يرغب فيه الشريك ليعمل له امللك فيبذل دياملاور (  قال  2

فيه أكثر من مثنه، أو يكون له عقار حمجوٌز يرغب فيه اجلار أو غريه لعرض حصته فيزيد يف مثنه زايدة 
 (.5/366)ظاهرة ال جيدها الويل من غريه وال فيما بعد وقته. احلاوي الكبري 

( فيه وجهان: أحدمها: أنه ال جيب انتزاعها. والثاين: جيب وهو الظاهر. انظر: روضة الطالبني  3
(8/25٧ .) 
 .وهو الذي عند الرافعي( يف )ط(: وجهان، أظهرمها عدم الوجوب.  4
 ./أ6/82و ونسخة )ط(:  (13/100العزيز ) ( ينظر: 5
 (.13/10٧يف الشامل. ينظر: العزيز ) قف عليه( مل أ 6
 /أ.6/82)ط(: ( ينظر:  ٧
 (.9/483( ينظر: كفاية النبيه ) 8

 /أ(258)و/
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 (2).قطًعايكن كذلك أخذه منه إن مل ف اليَّ م ،ثقةً  اخلالف إذا كان املدينُ  (1):وقال الفارقي

وال  ،دعى عليهبغي أن أيخذ نصيبه من املنفإذا حضر الغائب في ،فإن مل يقبضه :قال الرافعي
بقبض شيء من أحد الورثة ال ينفرد  خذه. وقد سبق يف الشركة أنّ أاحلاضر فيما  (3)[يساهم]

لوا غيبة جعم كأهنّ   أيخذ نصيبه، :وهنا قالوا (4).[فيه]شاركه اآلخر دين الرتكة. فلو قبض، 
 (5)د.رانفنوا احلاضر من االعذرا فمكَّ الشريك 

 ،تهحصّ  وأخذبه املديون  أو أقرَّ  ،إذا أقام بعض الورثة شاهدين ابلدين :موقال ابن أيب الدّ 
يظهر يل أن من مل  يالذفو غائبون من غري إذن احلاكم. أ ،والباقون حاضرون ومل يطالبوا

ن أوهلم  ،اختاروه مع ذكر خالف فيه أوم اتفقوا عليه . وعندي أهنّ يقبض شاركه قوال واحدا
أن  غائًباكان أو   حاضرًاته إبذن احلاكم فهل ملن مل أيخذ يطالبوا الدين. وإن أخذ حصّ 

 (6)ىنظر. انتهفيه  ؟يشاركه

                                                           
 

احلسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي. أخذ عن الشيخ أيب إسحاق  ،( هو القاضي أبو على 1
: له الشريازي، وابن الصباغ. روى عنه الصَّائن ابن عساكر، وأبو سعد بن أيب عصرون. قال النووي

 ه.528الفوائد وهو قليل الوجود. مات بواسط يف 
(، طبقات الشافعيني ٧/5٧) طبقات الشافعية الكربى(، و 2/280انظر: هتذيب األمساء واللغات )

(1/568.) 
(، والغرر البهية يف 4/3٧6( و )2/184(، وأسىن املطالب )5/386( انظر: املهمات لإلسنوي ) 2

 (.3/102ية )وردّ شرح البهجة ال
 ( يف )ط(: يشاركه 3
 ( سقط من )ط( 4
 (.13/100( انظر: العزيز ) 5
 .310أيب الدم ص ينظر: أدب القضاء البن (  6
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 (1)، قبضه وكيله.فإن كان ،يلوكاكم نصيب الغائب إذا مل يكن له ا أيخذ احلمث إامّ 

وفالن غائب  ،أقام شاهدينو ولفالن بكذا  (2)[له] أوصىثه مورِّ  على شخص أنّ  ادعىولو 
 (4)نة.والبيّ  الدعوىفإن حضر وبلغ فعيله جتديد  (3)،]حبال[ مل يوجد نصيبه أو صيبّ 

فأقام املدعون  ،وأنكر ابقي الورثة (5)الضيعةثالثة أن أابهم وقف عليهم هذه  عىادّ  :ةاخلامس
 ذلك على أن الوقف يثبت نفينب ،رادوا أن ُيلفوا معه ويثبتوا الوقف بذلكفأ ،شاهدا واحدا
أو هلل  ،أو للموقوف عليه ،فيه للواقف كَ لْ ينبن على أن املِّ  ؛وفيه خالف (6)،بشاهد وميني

 ،هما عند األكثرينأصحّ  ؛يه وجهانف ،وعلى الثاين (8).يثبت هبما (٧)نيّولتعاىل؟ فعلى األ

                                                           
 

 (.8/25٧(، وروضة الطالبني )13/101( ينظر: العزيز ) 1
 ( سقط من )ط( 2
 ( ساقط من )و( 3
 (، ألن الدعوى يف االرث لشخص واحد.8/25٧(، وروضة الطالبني )13/100( انظر: العزيز ) 4
َياع ( الضيعة: احلِّْرَفُة. قال النووي 5 َرة: َمال الرجل من الّنخل والَكْرم َواأْلَْرض، : الَضْيعة والضِّّ عِّْند احْلَاضِّ

َعة فاَلن اخلِّرازة، وضيعة آخر الَفْتل،  َعة إِّالَّ احلرفة والصناعة، ومسعتهم يـَُقوُلوَن: َضيـْ َواْلعرب اَل تعرف الضَّيـْ
بِّل، َوَما أشبه َذلِّك. انتهى انظر: العني  (، وهتذيب 2/194)وَسّف اخلُوص، َوعمل الّنخل، ورعي اإْلِّ

 (.4٧-3/46األمساء واللغات )
 (.18/639( وهو األظهر القولني: انظر: هناية املطلب ) 6
 (  أي: امللك فيه للواقف أو للموقوف عليه. ٧
 (.8/25٧(، وروضة الطالبني )13/101(، العزيز )18/639هناية املطلب )ينظر: (   8
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ه كَّسَ وع (2).حه مجاعةوصحّ  ،ال :واثنيهما (1)ه يثبت هبما.أنّ  :عليه ه منصوصأنّ  :وقيل
 (4)دمي فوجهان.آللوإن قلنا  ،مل يثبت هبما هلل امللكإن قلنا  :فقال( 3)الشاشي

و وقفها علينا أ ،كانت ألبيناوقالوا:   ،ه غصب هذه الدارت على رجل أنّ ولو ادعى ورثة ميّ 
يثبت  :إن قلنا ؛وكذا الوقف ،قطًعاثبت الغصب  ،وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ا،منّ  على فالنٍ 

على رجل أن هذا  ادعىثبت إبقرار الورثة. كما لو  ،ال يثبت هبما :بشاهد وميني. وإن قلنا
وأقام  ،أو أن هذه اجلارية أم ولدي ،كان عبدي وعتقته فغصبه (5)[هقُّ رت س]يالعبد الذي 

 (6)شاهدا ابلغصب وحلف معه.

فاملدعون إما أن يدعوا وقف ترتيب أو وقف  ،إن قلنا يثبت الوقف بشاهد وميني :التفريع
 تشريك.

مث  ،مث على أوالدان ،ة عليناوقف الضيع :واأبن يقول عوا وقف ترتيبأن يد :ّولالقسم األ
 ،أو ينكلوا ،ما أن ُيلفوافهم بعد إقامة الشاهد إ ،مث على الفقراء ،وهكذا انعلى أوالد أوالد

 أو ُيلف بعضهم وينكل بعض.

                                                           
 

(، 8/241(، والتهذيب )18/639، وقواه الشيخان. انظر: هناية الطلب )يوالبغو  (  صححه اإلمام 1
 (.8/25٧(، وروضة الطالبني )13/101والعزيز )

(، والعزيز 8/241(، والتهذيب )8/415( منهم املزين، وإليه مييل العراقيون. انظر: خمتصر املزين ) 2
 (.8/25٧(، وروضة الطالبني )13/101)
 الشاشي. تقدم ترمجته. القفال(  3
 (.14و  6/13( ينظر: حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ) 4
 ( يف )و(: سرقه، والصحيح املثبت من )ط(. 5
 (.8/258(، وروضة الطالبني )13/102(، والعزيز )14/160(  ينظر: حبر املذهب ) 6
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مث إذا انقرض  .ةلضيعلباقي الورثة يف ا فيثبت الوقف وال حقَّ  ؛أن ُيلفوا مجيعا :احلالة األوىل
 ؟فالبطن الثاين أيخذون الدار وقفا بيمني أو بغري ميني ،بِّ أو على التعاقُ  ،معاإما  ،احلالفون

/  .فه مجاعةل وضعّ ال أيخذوهنا إال بيمني كالبطن األوّ  :أحدمها ؛يل قوالن، وقوجهان فيه
 ،ت بشاهد ومينيللميّ  كاً لْ مِّ  كما لو أثبت الوارث  ،م أيخذوهنا بغري مينيأهنّ  :هماوأصحُّ 
وطائفة اخلالف على أن البطن الثاين   القفالوبنّي  (1).ه أيخذه بغري مينيفإنّ  ت غرميٌ وللميّ 
 مقتضىو  .فيحتاجون إليها ؛أو من الواقف (2)،فال ُيتاجون إىل ميني ؛لون من البطن األوّ يتلقّ 

 (3)من اليمني. ه ال بدّ ألنّ  ،ن يكون األصحّ أهذا إلينا 

 (5)هذا عندي. وال يصحّ  (4):[الروايين]قال 

 (٧)ومن بعدهم إذا آل األمر إليهم. ،والرابع (6)[البطن الثالث]اخلالف يف هذا وجيري 

                                                           
 

(، احلاوي الكبري 8/415( هو األصح عند اجلمهور، وهو ظاهر النص. ينظر: خمتصر املزين ) 1
 (.19/1٧5(، وكفاية النبيه )8/258(، وروضة الطلبني )13/102(، والعزيز )90/1٧)
 (.  14/162(، حبر املذهب )8/282( هو املذهب. ينظر: حلية العلماء ) 2
. وقال البندنيجي: ليس بشيء.  ينظر: حلية العلماء لروايين(  وهو اختيار لنب سريج. وغّلطه ا 3
 (.19/1٧4(،  وكفاية النبيه )13/102(، والعزيز )14/162(، حبر املذهب )8/282)
؛  ين(، وهو قضية قول الرواي13/102، واألول موافق ملا يف العزيز )( كذا يف )و(، ويف )ط(: النووي 4

 احلاشية التالية. كما أييت
: فيه قوالن مبنيان على أهنم يتلقون الوقف عن آابئهم أو عن الواقف، : وقال القفال( قال الروايين 5

ويف هذا نظر وال يصح عندي.. فإن قلنا عن الواقف يلزمهم اليمني، وإن قلنا عن آابئهم فال ميني عليهم 
 : االصح عند اجلمهور: بال ميني وهو ظاهر نصه يف املختصر. انظر: حبر املذهبوقال النووي

 (.8/258روضة الطالبني )، و (14/162)
 ( يف )ط(: األول والثالث  6
 (.8/258(، وروضة الطالبني )13/102( انظر: العزيز ) ٧

 /ب(258)و/



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 345 
 

إىل الفقراء إذا  عنيُيتاجون إىل اليمني فلو كان يصرف الوقف بعد الثالثة املدّ  :فإن قلنا
 ةحمصورين كفقراء قرية أو حملّ وا ـــــــــــــــفإن كان ،انتهى االستحقاق إليهم بعد البطون

ه يصرف إليهم أنّ  :اـــــــــــــــهمحّ ــــــأص (2)انـــــــــــوفيه وجه، د تعذر حتليفهمـــوإال فق (1)،واــــــــــــــــــــحلف
]البن ـــــــــــا أحدمه (5)؛انــــــــــــــوفيه وجه .ر مصرفهتعذّ  (4)[فــــوق]ه أنّ  :اينــــــوالث (3)بغري ميني.

ه يصرف إىل أقرب الناس أنّ  :ه يبطل ويعود ملكا مطلقا لورثة الواقف. والثاينـــــــــــأنّ  :(6)سريج[
 واألغنياءهم دم يف اإلرث أو يعمُّ قامل مُ قدَّ يبفقرائهم و  صّ توعلى هذا هل خي (٧).إىل الواقف

 .ريخاألم يف املنقطع فيه اخلالف املتقدِّ  ؟(8)[جةدر ال] قربُ  ىراعَ يو 

                                                           
 

 (.19/1٧5( هذا طريقة القاضي احلسني. حكاه عنه ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) 1
 (.1٧/90وغريه. انظر: احلاوي الكبري ) املاوردي( قاله  2
( هو املذهب. قال الشاشي: فإن انقرض األوالد، وانتهى الوقف إىل املساكني، فال أميان عليهم على  3

(، وحبر املذهب، وروضة 8/282. انظر: حلية العلماء ). وصححه النوويظاهر مذهب الشافعي
 (.8/258الطالبني )

 ( يف )و(: توقف. والصحيح املثبت من )ط(. 4
:  أنه يرجع إىل الفقراء من غري ميني والنووي: فيه ثالثة أوجه. الثالث وهو اختيار النووي ( قال الروايين 5

املذهب ميني للضرورة الداعية إىل ترك اليمني، وال ميكن إبطال الوقف بعد صحته. انظر: حبر 
 (.19/1٧5(، وكفاية النبيه )8/258(، وروضة الطالبني )14/163)
(، حبر 8/282( يف )و( و )ط(: البن شريح. وهو خطأ، تقدم التنبيه عليه. ينظر: حلية العلماء ) 6

 (.13/102(، والعزيز )14/162املذهب )
 (.13/105. انظر: العزيز )( وهو اختيار الرافعي ٧
( يف )و(: الزوجة. و)ط(: املزوجة. وكالمها خطأ، املثبت الصحيح موافق ملا يف املطلب العايل  8

 / أ.43حتقيق الطالب إمساعيل يوسف،  رقم اللوحة ن/ 205ص
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على مجاعة مث من ه إذا وقف وقلنا ابملنصوص الصحيح أنّ  ،ولو مات واحد من احلالفني
 (1)،[الباقنيإىل ؛ ]صرف نصيبه كان نصيب من مات ملن بقي يف طبقتهبعدهم على آخرين،  

  (2 )ه إىل الثالث.رف نصيبُ صُ  نٍ اثفإن مات 

ه أنّ  :الثاين. والثاينه على القولني يف البطن : أنّ أحدمها :ف ذلك على اليمني طريقانتوقُّ  ويف
وإن  .وهو الصحيح ،هنامل يتوقف  ،ف هناكإن مل يتوقّ  ؛عليهاف استحقاقهم ينبن على توقّ 

قال  ،للبطن الثاينوإن قلنا يف أصل املسألة أن نصيب من مات  .ا وجهاننفه مثتوقف 
 (3)م ال ُيلفون إذا آل األمر إليهم.عه على الصحيح أهنّ ه فرّ يصرف إىل الفقراء. ولعلّ  :املاوردي

فيها ديون امليت،  ىقضيُ  تركةٌ ة ضيعفال ؛أن ينكلوا مجيعا عن اليمني مع الشاهد :نيةااحلالة الث
املدعني ة كون حصّ ، وتم بني الورثةسِّّ قُ  ،ل عنهماضُ وينفذ وصاايه إن كاان، وإن مل يكوان أو ف

فإذا مات املدعون قال القاضي ابن كج واإلمام  (4)[َترًِّكا]ة الباقني ا عليهم إبقرارهم، وحصّ وقفً 
لني األوّ وال يكون إقرار  ،أي على سبيل الوقف ،ال يصرف إىل أوالدهم بغري ميني :والبغوي

 (5)الزم عليهم.

                                                           
 

 ( سقط من )ط(. 1
(، وكفاية النبيه 1٧/90( وكذا إذا أطلق الواقف يف أصح الوجهني. انظر: احلاوي الكبري ) 2
(19/1٧5.) 
قال: يستحقه املساكني حىت ينقرض مجيعهم. انتهى أي: األبناء الثالثة. انظر: احلاوي الكبري (  3
 (.1٧/90(، وكفاية النبيه )90/1٧)
 وهللا أعلم. .، والصحيح: املثبت)ط( يف )و( و(  4
 .(13/103(، والعزيز )8/242(، التهذيب )18/640هناية املذهب )( ينظر:  5
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يكون حصتهم وقفا على أوالدهم حبسب  :والروايين ،وأبو الفرج ،وابن الصباغ ،وقال القاضي
 (1)من غري ميني. ،ما أقروا به

البطن البطن الثاين أيخذون من الواقف أو من  ]على أنّ بناء اخلالف وميكنُ  :قال الرافعي 
 ؟فهل هلم ذلك ،وقفٌ  الدارِّ  مجيعَ على أن  (2)فإن أراد أهل البطن الثاين أن ُيلفوا[ ؟لاألوّ 

  ؛فيه طريقان

أن  :أو وقلنا ،اا وقفً ممنه ال يكون شيءٌ م لو حلفوا : أهنّ سواء قلنا ،فيه قوالن :أحدها
 :أحدها ؛على ثالثة طرق حاهلماواختلفوا يف  (4)وقفا وإن مل خيتلفوا. (3)[تبقىني ّولة األصّ ح]

ان على ما مبنيّ أهنّ  :واثنيها. (6)[(5)[نعم :اهصحّ أو ] ءيشني على ليسا مبنيّ ]مستقالن ما أهنّ 
 . (٧)لون الوقف من الواقف أو من األوّ البطن الثاين يتلقَّ  أنّ 

                                                           
 

 (.13/103(، والعزيز )13/344، والبيان )355( ينظر: الشامل ص  1
 ( ساقط من )و(. 2
 ( يف )و(: صحة األولني تبقا. والصحيح املثبت من )ط(. 3
 (.13/103( ينظر: العزيز ) 4
( كذا يف )و(؛ الظاهر أن فيه سقط. وعبارة العزيز : يوجه أحدمها أبن البطن الثّاين تبع  األول؛ وإذا  5

، كاألولني، فإن أبطل األّولون حّقهم  مل ُيلفوا، مل ُيلفوا. والثاين: وهو األصّح؛ فإهنم أصحاب َحقٍّ
، فلهم أال يبطلوا حقوقهم. انظر: العزيز )  (.13/103ابلّنكولِّ

 قط من )ط(( س 6
 ( أي: من البطن األول. ٧
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أهنما مبنيان على أن الوقف  :والثالث (2).هلم أن ُيلفوا. وعلى الثاين ال (1):[ّولاأل]فعلى 
لني. وإن له بنكول األوّ انقطاع أوّ  يضرّ ال و  ،يصح حلفوا :هل يصح؟ فإن قلنا االبتداءاملنقطع 

 (3)مل ُيلفوا. ،ابطل :قلنا

  (4).[ُيلفون]م القطع أبهنّ  :والطريق الثاين

فهل هلم  (5)،وهلمـــل بعد نكل البطن الثاين أن ُيلفوا يف حياة البطن األوّ ـــــــــــــــــــولو أراد أه
 ــــــــــــــــك.ه ليس هلم ذلالقطع أبنّ  :والثاينفيه قوالن.  :أحدها ؛ك؟ فيه طريقانـــــــــــــــــذل

 

 (6).وهو أشبه ابلصواب :قال الروايين

وإن ورثهم  ،إبقرارهمها وقفا / وإن مات الباقي من الورثة فإن ورثهم املدعون صارت الدار كلّ 
فإن ادعوا  .نيّولعليهم بعد انربام احلكم مع األ هاتِّ بقيَّ غريهم وعاد املدعون فادعوا وقف 

                                                           
 

(؛ ألن 13/104( يف )و(: الثاين، و يف )ط(: األوىل، والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز ) 1
: أهنم يتلقون من البطن األول أو من أصحاب الطريق الثاين اختلفوا على طريقني: أظهرمها عند الرافعي

 الطريق الثالث الذي ذكره املؤلف.الواقف. والثاين: هو 
 (.14/164. انظر: حبر املذهب )كما ذكره الروايين  ( وهو طريق القفال 2
 (.14/164( انظر: حبر املذهب ) 3
 ( يف )ط(: ُيلفوا 4
 (.13/104انظر: العزيز ). ( وهو طريق الشيخ أيب حامد كما ذكره الرافعي 5
 (.14/165( انظر: حبر املذهب ) 6

 /أ(259)و/
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، عليهم الدعوى مل تصحّ  (1)[هم]علمعوا وإن مل يدّ  ،عليهم الدعوىت وقفها صحّ بهم معل
ُه و  (2).لروايينا كذا قاله  .أن جييء فيه خالفويـَتَّجِّ

ف لأخذ احلا ،فإن حلف واحد ونكل اثنان .أن ُيلف بعضهم وينكل بعضهم :احلالة الثالثة
قال مجاعة  ؛فضل امهوم .وتنفذ الوصااي ،تقضي منها الديون ؛والثلثان الباقيان تركة ،الثلث
مجيع الورثة من املنكرين م بني قسَّ يُ  :والروايين ،والبغوي ،والبندنيجي ،واحملاملي ،املاورديمنهم 

 (3)الناكلني وقفا. ةُ كون حصّ تاحلالف. و  ىوَ سِّ  ،والناكلني

كون وقفا عليهم ي الثالثةَ  نْيَ نِّ بَ ال صُّ ما خيَُ ف ،م بني مجيع الورثةقسّ يُ  :وقال ابن الصباغ 
 (4).نيَ اكلِّ للنَّ 

ون نصيب يستحقّ  ،وولد ولده ،فالبطن الثاين من ولده ،فإذا مات الثالثة ؛حال وعلى كلّ 
ال   واحلالفِّ نْي من الناكلَ  . فإن مل ُيلفوا ففيه القوالن. وولد كلٍّ قطًعااحلالف إن حلفوا 

إذا ففيه القوالن يف أوالد اجلميع  ؛، فإن حلفقطًعانصيب الناكل وقفا إن مل ُيلف  يستحقّ 
 (5)االستحقاق. :هماأصحّ  ،نكلوا

                                                           
 

 ( يف )و(: عليهم، والظاهر أنه خطأ، والصحيح املثبت من )ط(.  1
 (.14/165(  انظر: حبر املذهب ) 2
(، 1٧/92: ألن احلالف مقر أبن الثلثني وقف على أخويه. انظر: احلاوي الكبري )املاوردي( قال  3

 (.19/1٧8(، وكفاية النبيه )13/104(، والعزيز )8/242(، والتهذيب )14/163وحبر املذهب )
 (.13/104، والعزيز )255و  354(  ينظر: الشامل ص  4
 (.٧/380(  تقدمت هذه املسائل. وينظر: الوسيط ) 5
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ه يصرف أنّ  :هاأصحّ  ؛(2)ففي نصيبه ثالثة أوجه (1)[الناكالن]ال وبقي وّ أوإن مات احلالف 
 واستبعده اإلمام ،ب إىل النصّ سِّ ونُ  ،نْيِّ إىل البطن الثاين سواء فيه أوالد احلالف والناكلَ 

  (3)والغزايل.

إن قلنا ُيتاجون إليها فنكال سقط إىل اليمني القوالن املتقدمان. و  وعلى هذا يف احتياجهم
و على ذر مصرفه فهأن هذا وقف تع :واثلثهاه يصرف إىل الناكلني. أنّ  :واثنيهماهذا الوجه. 

ه يبطل أو يبقى ويصرف إىل أقرب الناس إىل أنّ  ؛اخلالف املتقدم يف الوقف املتعذر صرفه
فيكون يف مصرف هذا إىل أن ميوت  ،أو الفقراء واملصاحل أو مصرف الزكاة أقوالالواقف 

 (4).ويصرف إىل أقرب الناس إىل الواقف ،يبقىه أنّ  :هاوأصحّ  ؛الناكالن أقوال

 اكلني يصرف إىل البطن الثاين.النّ ر مبوت وعلى هذا إذا زال التعذّ 

 (5)اخلالف.وجييء يف حلف أقرب الناس إىل الواقف على قولنا يصرف إليهم  :قال اإلمام
ى له مصرف وحكمه مستقصى يف  درَ فهذا وقف ال يُ  :قال اإلمام ،ُيلفون فامتنعوا :فإن قلنا

  قوالن مرتبانففي احتياجهما إىل اليمني ،ه يصرف إىل النكلنيأبنّ  :وإن قلنا .كتاب الوقف

                                                           
 

 ( يف )ط(: الناكلني 1
( حكى ابن الرفعة  هذه األوجه عن القاضي أيب الطيب، والبندنيجي، وابن الصباغ وغريهم. انظر:   2

 (.19/180كفاية النبيه )
(، والوسيط 18/642: هو ضعيف ألنه خمالف لشرط الواقف. انظر: هناية املطلب )( قال اإلمام 3
(، وكفاية 8/259: هو األصح عند اجلمهور )وي(. وقال النو 105 -13/104(، والعزيز )38/٧)

 (.19/180النبيه )
(، وروضة الطالبني 13/105: هو املذهب. انظر: العزيز )( هو األصح عند الشيخني. وقال النووي 4
(8/259.) 
 (.18/642(  ينظر: هناية املطلب ) 5
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م مل ألهنّ  ،حلاجتهما إليها أوىلوهنا  ،وعاد إليهما نصيب الثالث ،اكاان قد حلفعلى ما إذا  
 (2)ما ال ُيتاجان إليها.أهنّ  :املاورديوالذي جزم به العراقيون و  (1).يسبق منهم ميني

 (3)ُيلفان فنكال سقط هذا الوجه. :فإن قلنا

قف عليهما إبقرارمها إىل ه و انتقل ما حكمنا أبنّ  ،فإن مات النكالن يف حياة احلالف
 (4)احلالف.

وهو  ،أبنه ال يتوقف املاورديوجزم  (5) ،توقفه على ميينه وجهان ويف :والرافعي قال البغوي
 (6)الظاهر

 

ىل إل أم ُيتاج من ابقي الورثة حبلفه األوّ  ةِّ عيضال ع بقيةَ زِّ احلالف هل ينتَ  فلعل الوجهني يف أنّ 
 (٧)ل وموهتم؟بعد حلف البطن األوّ  أخرى كما يف البطن الثاينميني 

 فرعان

                                                           
 

 (.8/232(، والتهذيب )643 - 18/642( انظر: هناية املطلب ) 1
: فإن قلنا: إن البطن الثاين أيخذون بغري ميني عند فقط البطن األول، املاوردي: قال املاورديقال  ( 2

 (. 18/643(، وهناية املطلب )1٧/92انتقل إليهما نصيبه.  انظر: احلاوي الكبري )
 (.8/259(، وروضة الطالبني )13/105( ألنه تعذر الصرف إليهم لنكوهلما. ينظر: العزيز ) 3
  (. 13/104( ينظر: العزيز ) 4
  (. 13/104(، والعزيز )8/243ينظر: التهذيب ) ( 5
 (.1٧/92(  ينظر: احلاوي الكبري ) 6
 .تقدم الوجهني يف هذا البحث(  ٧
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ه أنّ  نَ وْ رُ اكِّ  أوالده الثالثة الذّ إاّل  ب الوقف إليه وارثٌ سِّ ت الذي نُ لو مل يكن للميِّّ  :لاألوّ  
 ،وقفا إبقرارهم صارت الدارُ  ،صحيًحا مااًل وذكروا  ،والدهمعلى أ ة عليهم مثّ عيْ الضّ  فوقَ 

فإن قضوه  ،ابلرتكة حميطٌ  ينٌ وينتقل الوقف إىل البطن الثاين بغري ميني. فلو كان على الواقف دَ 
 (1)نة. ببيِّّ فإن مل يقضوه مل تقبل قوهلم إاّل  ،من ماهلم خلصت وقفا هلم

وإن وقع يف  ،ةحّ يف الصِّّ  (2)[واقعٌ ]إن كان  الوقفُ  يَ ضِّ مْ أُ  ،فإن أقاموا شاهدا وحلفوا معه
 أراببِّ  فلهم حتليفُ  ،بينةٌ  كن /تفإن مل  .ابستغراق الديون لُ طِّ بْ تألنه وصية  املرض مل يصحّ 

 ت على الورثة.دّ ، وإن نكلوا رُ فإن حلفوا صرفت يف ديوهنم الديون على نفي العلم ابلوقف.
 (3).فإن حلفوا ثبت الوقف، وإن نكلوا صرفت يف الدين

فأقاموا  ،وأنكرواعلى ورثته أو أو دارا  ف عليهم ضيعةه وقَ أنّ  لو ادعوا على رجلالثاين: 
أم ُيلف بعضهم دون بعض؛ واحلكم كما  ،أُيلفون مع الشاهد أم ينكلون ؛فينظر ،شاهدا

هنا يف يد  (4)[هُ كَ َر ]تَـ  ،به أو بعضه تركة هناك ىعَ املدّ   حيث جعلنا كلَّ  أانّ إاّل  .يف األحوال مرّ 
 (5).دعى عليهامل

وقفها علينا أو  :كما لو قال البنون الثالثة يف املثال املتقدم، شريكتوقف ال :الثاينالقسم 
فإما  ،وأقاموا شاهدا واحدا ،فإن أقرضنا فعلى الفقراء ،ما تناسلنا وأوالد أوالدان ،على أوالدان

فإن حلفوا معه أخذوا الضيعة وقفا  .أن ُيلفوا معه أو ينكلوا أو ُيلف بعضهم دون بعض

                                                           
 

 (.19/180(، وكفاية النبيه )14/165( ينظر: حبر املذهب ) 1
 ( يف )ط(: وقع 2
  (.19/181(، وكفاية النبيه )14/165( ينظر: حبر املذهب ) 3
 ( يف )ط(: يرتكه 4
  (.8/260/(، وروضة الطالبني )13( ينظر: العزيز ) 5

 /ب(259)و/
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ة إىل أن يبلغ فيوقف ربع الغلّ  ،رابعا بزعمهمأفقد صار الوقف  لد ألحدهم ولدٌ فإذا وُ  ،أثالاث
  (1)وال يصرف إليه حىت ُيلف على املذهب. ،الولد

 ( 3)(2)[ميني غريب يعطىال ]ه وفيه وجه أنّ 

]وجيعل يف يد أمني ؟ فيه  ،زعتأم ين ،ني الثالثةف بني احلالفِّ املوقَ  رتك الربعُ يوعلى هذا هل 
  (4)وجهان أقرهبما الثاين.

وجيعل   (5)املوقوف يصرف إىل الثالثة احلالفني[ وإن نكل فاملنصوص أنّ  ،وإن حلف استحقّ 
فيقوم  ،أو ميوت ،جيب أن يوقف إىل أن ُيلف : فقالينفاعرتض املز  (6).ه مل يولدهذا كأنّ 

  (٧)ه مقامه.وارثُ 

 احلالفني املستحقني  ينبغي أن يصرف نصيبه إليه من  غري ميني ألنّ  :واعرتض غريه أيضا وقال

                                                           
 

(، 8/260(، وروضة الطالبني )10٧ -13/106(، والعزيز )18/644( ينظر: هناية املطلب ) 1
  (.19/181وكفاية النبيه )

 ( يف )و(: لغريهن، والصحيح املثبت من )ط(. 2
(، وكفاية 8/260روضة الطالبني )(، و 13/10٧( مل يقل به إال أبو الفرج السرخسي ينظر: العزيز ) 3

  (.19/181النبيه )
(، وكفاية النبيه 8/260(، وروضة الطالبني )13/10٧( هو أصحهما عند الشيخني. ينظر: العزيز ) 4
(19/181) 
 ( ساقط من )و(. 5
  (.8/261( روضة الطالبني )8/415( هو املذهب. ينظر: خمتصر املزين ) 6
  (.13/10٧(، والعزيز )8/415( ينظر: خمتصر املزين ) ٧
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ا تسلم إىل فإهنّ  لصيبّ ة منها يف أيديهم عني فاعرتفوا حبصّ  نفهو كما لو كا .معروفني به
 (1)ه.وليِّّ 

 (2):يف اجلواب طريقان ولألصحابِّ 

 .رغب يف الوقف نشركة من ُيدث إا إذا شرط الواقف فيم أن املسالة مفروضةٌ  :أحدها
 (3).هه ردّ فإذا مل ُيلف فكأنّ  ،وميينه بعد بلوغهبقبوله ورغبته فيه تكون 

وهو تفريع  ،فمنهم من قال يصرف إليه نصيبه من غري ميني ،فيما إذا أطلق ءالؤ واختلف ه 
 (4).ه يعود نصيبه إىل الباقنيإذا ردّ  بعض أهل الوقفعلى الصحيح يف أن 

 (5)يوقف إىل أن ُيلف وُيلف وارثه كما قاله املزين. :وقال آخرون

 (٧)عليه. احلالفني كما نصّ  (6)[إىل] يردّ  :وقال آخرون

 ه يردّ أنّ  :وهو جواب اجلمهور ؛والوقف املطلق حممول على الشرط املذكور وهو أشهر الطريقني
مث أدخل من ُيدث على  ،الواقف جعل الثالثة أصال يف االستحقاق ألنّ  ؛عليهم مطلقا

                                                           
 

( قال ابن الرفعة: والصحيح ابتفاق األصحاب: احتياج الصغري إىل اليمني. ينظر: كفاية النبيه  1
(19/181.)  
 (.19/181(، وكفاية النبيه )1٧/96( ينظر: احلاوي الكبري ) 2
(، وكفاية 13/10٧(، والعزيز )9٧-1٧/96( وهو قول أيب الفياض البصري. ينظر: احلاوي الكبري ) 3

 (.19/181النبيه )
  (.19/182( ينظر: كفاية النبيه ) 4
  (.13/10٧(، والعزيز )8/415( حكي عن الشيخ أيب حامت القزوين. ينظر: خمتصر املزين ) 5
 ( يف )ط(: على 6
  (.13/108(، والعزيز )18/644( وهو الظاهر عند اجلمهور. ينظر: هناية املطلب ) ٧
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كما إذا مات انسان عن ألف   ؛على األصول ةُ فإذا سقط الداخل قسمت الغلَّ  ،سبيل العول
 ،فإن حلفوا معه فاأللف بينهم ،ت وأقام شاهدامنهم ألفا على امليّ  كل    ادعىر ثالثة ضفح

 :وعلى قول املزين ومن اتبعه (1)وإن حلف واحد فهو له. ،بينهما يوإن حلف اثنان فه
 (2).والغزايل والرافعي ر مصرفه فيجيء فيه اخلالف السابق، كذا قاله اإلمامنصيب املولود تعذّ 

ه وانتهت هل يسقط حقُّ  ،لةاملكمِّّ أو اليمني  الردّ ميني املدعي إذا نكل عن  ج على أنّ وهو خيرّ 
ال  :وعلى الثاين .املصرف (3)ّذر[ع]ت :لفعلى األوّ  ؟من بعدأن ُيلف  أم له ولوارثه ،اخلصومة

 (5).وهو ما ذكره القاضي والبغوي (4)[وارثه] ُيلف أو ُيلف يوقف حىّت و 

قام ورثته  ،وقبل النكول ،لو مات الولد احلادث قبل بلوغه أو بعده :وعلى املذهب املنصوص
فإن حلف بعضهم دون بعض استحق احلالف  .مقامه فيحلفون ويستحقون الغلة املوقوفة

 (6).نيعِّ نصيبه إىل املدّ  ن الناكل فريدُّ نصيبه دو 

ففي توقف استحقاق املوقوف على   (٧) ،الن حلف أوّ إن كان الوارث ممّ  :وقال الروايين
 (8)ب. البطن الثاين يف الوقف املرتّ مان يفجتديد اليمني الوجهان املتقدّ 

                                                           
 

  (.108 -13/10٧(، والعزيز )8/245( ينظر: التهذيب ) 1
 (.13/108(، والعزيز )٧/3٧1(، والوسيط )18/644( ينظر:  هناية املطلب ) 2
 (.19/183بعد، والصحيح املثبت موافق ملا يف كفاية النبيه ): و )ط( (و( يف ) 3
 ( يف )ط(: ولديه 4
  (.19/183(، وكفاية النبيه )8/244ب )(، والتهذي646 -18/645( ينظر: هناية املطلب ) 5
(، وكفاية النبيه 13/108(، العزيز )8/244(، والتهذيب )14/166( ينظر: حبر املذهب ) 6
(19/183.)  
 ( أي: إن كان عمومته الثالثة الذين حلفوا. ٧
     (.14/166( ينظر: حبر املذهب ) 8
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املوقوف وغلته  رقبةوأما  ،ة املوقوفة حبلفهالوارث الغلّ  ولو مات بعد البلوغ والنكول مل يستحقّ 
ميني على املنصوص. وأما على ما  من غري جتديدفيأخذها / الثالثة احلالفون  ،من بعد موته

ل يف م فيما إذا مات بعض البطن األوّ هو على اخلالف املتقدّ  :فقد قال اإلمام ،قاله املزين
 (1)؟هل ُيتاجون إىل اليمني ،وقف الرتتيب بعد أن حلف الكلّ 

فإن  .ةثبت الغلّ ، وتوقف من يوم موته للمولود ،من احلالفني يف صغر املولود ولو مات واحدٌ 
 نْي االثنني الباقيَـ وإن نكل صرف الربع إىل  ،نْي تَـ  يف املدّ نْي بع املوقوفَـ لر ابلغ وحلف أخذ الثلث و 

 (2)وأييت فيه رأي املزين. .صرف الثلث إىل الباقني خاصةت، و وورثة امليّ 

 ،فإن حدث له ولد قبل إفاقته ،إفاقتهيف معا الغلة ط وقفَ  انَ مْ دَ أَ  ،جمنوانً ولو أن الولد بلغ 
 ،وبلغ ولده ،فإن أفاق اجملنون (3)،[اخلمس وللمجنون من يوم الوالدة]وقف لولده اخلمس 

ه أخذ اجملنون الربع من يوم والدته إىل يوم والدة ولده، واخلمس من يومئذ. وأخذ ولدُ  ،وحلفا
 (4).ئذٍ اخلمس من يومِّ 

قف لولده ويو  ،فالغلة املوقوفة له لورثته إذا حلفوا لو مات اجملنون يف جنونه بعد ما ولد لهو  
 (5)الغلة. من يوم موته ربعُ 

استحقاقه سهم ُيلف ميينا واحدة على  :أحدها ،فإذا بلغ ففي ميينه وجهان :قال الروايين
ه دون ستحقّ اهبا سهمه وسهم أبيه. فإن حلف على استحقاقه سهم أبيه  نفسه فيستحقّ 

                                                           
 

  (.19/184(، وكفاية النبيه )18/646( انظر: هناية املطلب ) 1
  (.8/261(، وروضة الطالبني )13/108( ينظر: العزيز ) 2
 ( ساقط من )ط(3
 (.8/261(، وروضة الطالبني )13/108( ينظر: العزيز )4
 .نفس املراجع السابقة( ينظر: 5

 /أ(260)و/
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فإن  .يهواألخرى على سهم أب ،أحدمها على سهم نفسه ؛نْي ُيلف ميينَـ  :واثنيهما .سهمه
ه دون يبوإن حلف على سهم أ ،شيًئا مل يستحقّ وإن نكل عنهما  (2)استحقهما ( 1)همافَ لَ حَ 

وخرج من أن يكون من أهل الوقف. وإن حلف على العكس  ،سهمه استحق ذاك دون ذا
ه إذا حلف هذا كلُّ  .هيْ على عمَّ  وسهم أبيه يردّ  ،سهمه وصار من أهل الوقف استحقّ 
حلف بعضهم دون بعض أخذ وإن  ،قطًعابعدهم أن ُيلف  نْ مَ فلِّ فإن نكلوا  ،املدعون
 (3)الباقي على ما كان. ىنصيبه ويبق احلالف

ا لو كان ألحدهم ولد صغري م ،وأبو الطيب هبذه الصورة (4)وأحلق أبو حامد :قال ابن الصباغ
 (5)البالغني. أحدم يف نكول احلكم كما تقدّ  :قاله، و وردّ الوقف  وْ عَ حني ادَّ 

أيب حامد وأيب الطيب تصوير املسألة فيما إذا  رادواملفهوم من إي ،املاورديوقد صرح به  :لتق
 (6).ففيصري كالولد احلادث بعد احلل ،حدث الولد بعد الوقف

                                                           
 

 .أي: اليمينني( 1
 .أي: السهمني( 2
: أن األوىل: فإذا كان كذلك، فله أربعة أحوال: املاورديقال  (.14/166) ( ينظر: حبر املذهب3

: أن والثالثة. شيًئا: أن ينكل عن اليمينني، فال يستحق والثانيةُيلف اليمينني فيسحق هبما السهمني. 
ُيلف على حق أبيه، وال ُيلف على حق نفسه، فيستحق سهم أبيه، وال يستحق سهم نفسه، وخيرج أن 

: أن ُيلف على حق نفسه، وال ُيلف على حق أبيه، فيستحق سهم والرابعةيكون من أهل الوقف. 
الثالثة. نفسه، وال يستحق سهم أبيه، ويصري من أهل الوقف، وال يستحق سهم أبيه، ويرد على اإلخوة 

 (.1٧/98انظر: احلاوي الكبري )
 .112أبو حامد هو أمحد بن أيب طاهر حممد اإلسفراييىن. تقدم ترمجته يف صفحة ( 4
(، وروضة الطالبني 13/10٧(، والعزيز )8/244، والتهذيب )361( وهو النص. ينظر: الشامل ص 5
(8/260.) 
  (.1٧/94( ينظر: احلاوي الكبري )6
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هذه مستولديت  :فجاء مدع وقال (1)[يد رجل سرقهما]جارية وولدها يف  :املسألة السادسة
وإن أقام واحدا  ،والولد من علقت به يف ملكي، فإن أقام بذلك شاهدين ثبت ما ادعاه

ه فاملشهور أنّ  ت،إليه. فإذا ما تْ مَ لِّّ جلارية ملكه وسُ ثبت أن ا ،وحلف معه أو رجال وامرأتني
 (2)ه هبما.ال ابلشاهد واليمني. وفيه وجه أنّ  ،ُيكم بعتقها إبقراره

 (4)،عاتبثبت ت :أحدمها ؛فيه قوالن (3)[هماأصحّ ] ؛ته طريقانيَّ وأما الولد ففي ثبوت حرِّ 
القطع  :والثاين (6)ثبت.تال  ،هوهو نصّ  :واثنيهما (5)هو أشبه. :وقال الرافعي .حه بعضهمورجّ 

 (8)، وهو غريب.(٧)بثبوهتا

قوالن مضيا يف  ،ففي ثبوت نسبه ،ال :. وإن قلناقطًعابه سثبت ن ،تثبت حريته :فإن قلنا
  (9).اق عبد غريهلحاإلقرار واللقيط يف است

                                                           
 

 (.8/253يف )و(: سرقهما، واألظهر: اسرتقهما. ينظر: روضة الطالبني )( ساقط من )ط(. 1
 (.8/253(، وروضة الطالبني )13/93( ينظر: العزيز )2
 ( مكرر يف )ط(3
(، 8/414يف موضع آخر. ينظر: خمتصر املزين ) ( أي: تبعا للجارية. قال املزين: نص عليه الشافعي4

 (.1٧/8٧: حكاه املزين عنه، ومل يوجد يف كتبه. انظر: احلاوي الكبري )املاوردي(. قال 13/93والعزيز )
 (.8/253(، وروضة الطالبني )13/94( ينظر: العزيز )5
/ 8وصححه ابن الرفعة. انظر: خمتصر املزين ) النووي( هو املنصوص، واختاره املزين، وهو األشبه عند 6

(، 8/253(، وروضة الطالبني )18/63٧(، وهناية املطلب )1٧/8٧(، واحلاوي الكبري )415 -414
 (.19/190وكفاية النبيه )

 (.13/19عن أيب إسحاق. انظر: العزيز ) ( حكاه الرافعي٧
(، ٧/3٧1يف الوسيط والنووي يف الروضة بقويل الطريق األول. انظر: الوسيط ) اقتصر الغزايل( بل، 8

 (.8/253وروضة الطالبني )
 (.3/338( و )4/62) ،(8/253روضة الطالبني )/أ(، و 4/266ينظر: ط)( 9
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غصبه وأن ذا اليد  ،ه كان له وأعتقهآخر أنّ  عىادّ ف ،هقُّ رت سي عمهبز  ولو كان يف يد رجل عبدٌ 
 ؛فطريقان ،وأقام شاهدا وحلف معه أو رجال وامرأتني ،ظلماه واسرتقَّ 

كم ع وُيُ ينتز أهنا تقبل و  :وأظهرمها (1)،سمع بينتهتوال  ،عينز ال  :فيه قوالن أحدمها :أحدها
 (2)راره.ه إبقتِّ حبريَّ 

 (3)القطع هبذا. :والثاين

ا يف ملكك استولدهتُ  :املدعي قال يف مسألة االستيالد لصاحب اليد ولو أنّ  :قال القفال 
كان   ،ةً صانق ةً وأقام عليه حجّ  ،فعتق الولد عليّ  تهمابهو أو  ،مث اشرتيتها مع ولدها ،ابلنكاح

 (4)على الطريقني يف مسألة العبد.

                                                           
 

 (.18/638املطلب )(، وهناية 8/415( وهو اختيار املزين واإلمام. ينظر: خمتصر املزين )1
 (.13/94( ينظر: العزيز )2
: القول بثبوته تعنت، والقياس القطع يف املسألتني أبن حرية الولد وعتق العبد ال يثبت. ( قال اإلمام3

 (.18/638انظر: هناية املطلب )
 (.8/254(، وروضة الطالبني )13/95( ينظر: العزيز )4
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 الباب اخلامس

 الشهاد  على الشهاد 

  /.الباب مخسة أطراف ويف وهي جائزة يف اجلملة.]

 ،من البيع ؛وهي جائزة يف غري العقوابت كالعقود (1):[ل: فيما جتوز فيه شهاد  الفرعاألوّ 
 ،والرضاع ،والعتاق ،والطالق ،والفسوخ ،والنكاح وغريها ،والقراض ،والرهن ،واإلجارة
والوقف  ،والكفارات ،كالزكوات  ،أو هلل ،آلدميّ  كان احلقّ   سواءٌ  ،وعيوب النساء ،والوالدة

 (2)ة، هذا املشهور.العامّ واجلهات  ،على املساجد

ذكر خالفا يف ثبوت هالل رمضان بشهادة الفرع بناه على  الغزايل م يف الصوم أنّ وقد تقدّ 
 (3).خالف يف ثبوت حقوق هللا تعاىل

 ،عند الرافعي :هاأصحّ  (4)؛والقيف ثبوهتا بشهادة الفرع ثالثة أ م أنّ وأما العقوابت فقد تقدّ 
 (6)يثبت حقوق اآلدميني دون حدود هللا تعاىل. :اثلثهاو  (5)ال.

                                                           
 

 ( ساقط من )ط( 1
(، حتفة احملتاج 8/261(، وروضة الطالبني )110-13/109(، والعزيز )8/288ينظر: التهذيب )( 2
(10/2٧4.) 
 (.2/515الوسيط )/ب، و 218خة السليمانية اسطنبول: نسنظر: ي( 3
أقيس.  : إنه( والثاين: العقوابت كلها تثبت ابلشهادة على الشهادة. وهو قول البندنيجي وقال اإلمام4

 (.19/248(، وكفاية النبيه )٧/382(، والوسيط )19/36ينظر: هناية املطلب )
 (.13/110(. ينظر: العزيز )5
: هو : املذهب قبوهلا يف القصاص وحد القذف، ومنعها يف حدود هللا. وقال الرافعي( قال النووي6

 (.8/261(، وروضة الطالبني )13/110)األصح. ينظر: العزيز 

 /ب(260)و/
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 (1).بشهادة الفرع اإلحصانوخرج ابن القاص اخلالف يف ثبوت 

وجيري يف كتاب القاضي  (2)،القاضي احلدّ  فنائوال جيري اخلالف يف است :قال ابن الصباغ
ال يقبل كتاب  :فإن قلنا (3).القذف وحدّ  ،ويف التوكيل يف استيفاء القصاص ،إىل القاضي

 إذ ال فائدة هلا. ،فال تسمع ،يف العقوابت (4)[يضاالق] إىلالقاضي 

احلكم  اوأم ،يشري إىل أن الكتاب ابحلكم أو ابالستيفاء بعد احلكم ال تقبل وكالم الفوراين
 (5)فينفذ على الغائب.

ما  أنّ ن يعرف  أاهد أن يشهد على شهادة غريه إاّل ال جيوز للش ؛ليف التحم   :الطرف الثاين
 ؛ملعرفة ذلك ثالثة طرقو  اثبت. حبقّ ده شهادة جازمة نع

 أو  ،أو أان شاهد بكذا ،أبن يقول: عندي شهادة بكذا على شهادته هأن يشهد :اأحده

                                                           
 

أليب العباس أمحد بن أيب أمحد املعروف ابن القاص، حتقيق: د. هالل السرحان،  يضا( ينظر: أدب الق1
 .4٧5(، والشامل ص 1/320ه )1391طبعة اإلرشاد، ببغداد 

 (.13/112، والعزيز )4٧8( ينظر: الشامل ص 2
 (.٧/3٧2)، والوسيط 4٧9( ينظر: الشامل ص 3
 ( يف )و(: القضاء، والصحيح املثبت من )ط(. 4
 (.19/28٧ينظر: كفاية النبيه )( 5
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هذا  ؛أو فاشهد (1)[أشهدتك أو يقول] ،أو فاشهد على شهاديت ،أشهدك على شهاديت
  (2)املشهور.

 (3) بكذا. يكفي أن يقول أشهدتك على شهاديت هأنّ  :وعن القفال 

 ،فاشهد على شهاديت وعن شهاديت ،أشهد بكذا :يشرتط أن يقول :(4)وقال أبو حامد
 ،ه انئب عنه فيهفإنّ  ،األداءيف  وعن شهاديت إذنٌ  ،لليكون قوله على شهاديت إذن يف التحمّ 

 (5).كالوكيل والوصيّ  رب فيه إذنٌ فاعتُ 

الشهادة امتنع   تلكعّن  ال تؤدّ  :لالتحمّ  بعد ه لو قال له أحدٌ على أتثري اإلذن فيه أنّ  ويدلّ 
 (6)إىل البصريني. املاورديونسبه  ،األداء

. ولو يلِّ وَ  هو عدل عليَّ أن يقول  ي ال بدّ زكِّ امل وهو كالوجه يف أنّ  :والعمراين قال الروايين 
 (٧).قطًعامسعه خيرب أن لفالن على فالن كذا ال بلفظ الشهادة مل جيز أن يشهد على شهادته 

                                                           
 

 تشهد. نْ لك يف أَ  تُ نْ ذِّ ت على شهاديت فقد أَ دْ هِّ شْ ( كذا يف )و(، ويف )ط(: إذا استُ  1
 (.262-8/261(، وروضة الطالبني )19/38( ينظر: هناية املطلب )2
 (.8/292. ينظر: التهذيب )( حكاه عنه البغوي3
. وتقدم ترمجته. ذكره يف اخلالصة كما صرح بذلك ابن الرفعة. انظر: املطلب ( هو أبو حامد الغزايل4

 .244العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص 
(، وحبر املذهب 1٧/224. ينظر: احلاوي الكبري )693( مل أجده هبذا النص. انظر: اخلالصة ص 5
 (.13/113(، والعزيز )13/3٧4(، والبيان )14/32٧)
 (.8/262(، وروضة الطالبني )13/113(، والعزيز )1٧/223( ينظر: احلاوي الكبري )6
 (.13/3٧4(، البيان )14/32٧( ينظر: حبر املذهب )٧
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مل ت ال حتوحنوه من األلفاظ اليّت  ،نأو أتيقّ  ،قأو أحتقّ  ،أعلم :وهل يقوم مقام قوله أشهد قوله
 (2).األداءا يف ما مقامهمردان يف قيامهومها مطّ  (1)،ال :هماأصحّ  ؛ترددا؟ فيه وجهان

أشهد أن لفالن على  أين ؛وهي ،فيها ىمتار أعندي شهادة مثبوتة ال  :وكذا لو يسمعه يقول
 (3).فالن كذا

 (4)ولغريه أن يشهد على شهادته. عاء مل خيتص التحمل مبن اسرتعاه،وإذا حصل االسرت 

فله أن يشهد على  ،أن فالن على فالن كذا يشهد عند القاضي هأن يسمع :الطريق الثاين
عنده  يَ عِّ ادُ للقاضي الذي  ؛ومل أيذن له على الصحيح. وعلى هذا ،وإن مل يسرتعه ،شهادته

احلاكم سواء كالشهادة عند   مِّ آخر. والشهادة عند احملكَّ  أن يشهد على شهادته عند قاضٍ 
ا جيوز على القول جبواز التحكيم. وجزم به إامّ  هأنّ  :وعن اإلصطخري جوزان التحكيم أو ال،

 (5)أن يشهد على شهادته كاحلاكم. مِّ كَّ حَ وجيوز للمُ  .اهلروي

                                                           
 

(، ٧/٧8(،وهناية املطلب )16/312)( والثاين: أنه جيوز. والصحيح  األول. ينظر: احلاوي الكبري 1
 (.19/246(، وكفاية البيه )14/9٧وحبر املذهب )

 (.19/246( ينظر: وكفاية البيه )2
(، املطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ٧/383(، والوسيط )19/39( ينظر: هناية املطلب )3

 .248ص
 (.8/262الطالبني )(، وروضة 13/113(، والعزيز )19/38( ينظر: هناية املطلب )4
 ( ينظر: املراجع السابقة.5
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أشهد أن لفالن على فالن   :أبن يقول  شاهد األصل سبب الوجوبأن يبنيِّّ  :الطريق الثالث
أو عوض خلع وحنوه. فيجوز  (1)،أو أرش جناية ،أو إتالف ،أو قرض ،كذا من مثن مبيع

 (2).عند حاكم دْ ومل يرِّ  ،وإن مل يسرتعه ،لسامعه أن يشهد على شهادته

 (3)ه ال يكفي.أنّ  :حهإىل األكثرين ورجّ  وفيه وجه نسبه اإلمام

مل جيز  ، السببلفالن على فالن كذا يف غري جملس احلكم ومل يبنّي  ولو مسعه يقول أشهد أنّ  
 (5)[أنت به]أو فاشهد  ،عليّ  (4)[أنتبه ] / فاشهد :وكذا لو قال .أن يشهد على شهادته

 (6)شهاديت. ىومل يقل عل ،عليّ 

قال أبو  (٧)كذا؟  لفالن عليَّ  :يقول يف الشهادة على اإلقرار أن يسمع املقرَّ  يكفيوهل 
 : يقولف ،سنده إىل سببيأبن  ،إليه تشعر ابلوجوب وال بد من انضمام قرينةً  ،ال :إسحاق

                                                           
 

. ينظر: العني األرش: هو اسٌم للمال الواجب على ما دون النفس واصطالحا: اجلراحة. : ديةاألرش(  1
 .1٧(، والتعريفات ص11/2٧9(، وهتذيب اللغة )6/284)
 (.263- 8/262(، وروضة الطالبني)114 - 13/113) ( ينظر: العزيز2
اثلث عن أيب حامت القزوين: أن االسناد إىل السبب ال يكفي للتحمل، ووجها أن الشهادة ( وفيه وجه 3

عند القاضي ال تكفي أيضا، بل يشرتط االسرتعاء. والصحيح األول، كما صرح بذلك الشيخان. ينظر: 
 (.8/263)(، وروضة الطالبني 13/114(، والعزيز )19/39هناية املطلب )

 (: أنت به.  و( يف ) 4
 ( يف )ط(: به أنت.   5
 (. 8/263هو األصح. ينظر: روضة الطالبني )(  6
(، وروضة 13/114(، والعزيز )1٧/222ينظر: احلاوي الكبري )األول: أنه ال يشهد.  ( فيه وجهان. ٧

 (.8/263الطالبني )

 /ب(261)و/
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 (1)به كالشهادة على الشهادة. فاشهد عليَّ  :ه فيقولأو يسرتعيَ  من مثن مبيع وحنوه،

 (2)ل.د يف التحمّ اإلقرار اجملرّ  يكفي :وقال اجلمهور

على  دلَّ  مارةٌ أو أ ن به قولٌ ، فإن اقرتُ يعترب حال اإلقراره أنّ  ،عندي واألصحّ  :املاورديقال 
ر ضُ مارة أن ُيَْ . واألواجب حبقّ ( 3)[ألف درهم] عليَّ له  :كقوله  ،الوجوب مل ُيتج إىل اسرتعاء

 (4).االسرتعاءوإن مل يقرتن به ذلك توقف التحمل على  ،شهدهعند الشاهد ليُ  املقرُّ 

، أو بيان السبب  يف االقرار ابحلق وأشهدين :وجوب ذكر قوله يفوجهني  :وحكى الروايين
 (5)ل على ذلك.ة توقف التحمّ الوجهني يف صحّ  ا على هذينوبنامه ،من مثن مبيع :كقوله

ففي  ،ال :فقال ؟أشهد عليك به :فقال (6)[حبقّ ] وعلى املذهب لو مسع إقراره :املاورديقال 
 (٧).بطالن شهادته وجهان

                                                           
 

 (.8/263(، وروضة الطالبني )13/114(، والعزيز )1٧/222( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
، وقال الشيخان: هو الصحيح. ينظر: احلاوي الظاهر من مذهب الشافعيلوجه الثاين: وهو ا( هو  2

 (.8/263(، وروضة الطالبني )13/114(، والعزيز )14/336(، وحبر املذهب )1٧/222الكبري )
 (.1٧/222( ساقط من )و(، و )ط(، والتكملة من احلاوي الكبري ) 3
 (.223 - 1٧/222( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.14/336حبر املذهب )ينظر: (  5
 ( يف )ط(: بشيء.   6
( أحدمها: قد بطلت بقوله: ال. والثاين: ال تبطل، ألن الرجوع يف اإلقرار غري مقبول. ينظر: احلاوي  ٧

 (.1٧/228الكبري )
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ولو  (1).ىكف  ،أو نعم ،به اشهد عليّ  :فقال ؟أشهد عليك به :وعلى قول أيب إسحاق لو قال
اقتصر على اشهد مل ، وإن ىكف  ،عليّ  (2)[اشهد]إن قال  :اثلثها ،فثالثة أوجه ؛اشهد :قال

 (3).يكفِّ 

قال أشهد أن  ،، فإن كان األصل اسرتعاهلِّ هة التحمُّ جبيان  األداءوجيب على الفرع عند 
ن كذا وأشهدين على شهادته فالن بن فالن بن فالن وأعرفه بنسبه يشهد أن لفالن على فال

 (4)بذلك.
وأشهدين على  عندي أن لفالن على فالن كذاشهد ] فالانً يقول أشهد أن  :وقال اإلمام

 (5)وأان اآلن أشهد على شهادته. ،دتهِّ شْ ن يل أن أشهد إذا استُ وأذِّ  ،هادتهش

بن فالن بن فالن شهد بكذا عند  (6)[أشهد أن فالن :وإن مسعه يشهد عند احلاكم قال
 (٧)احلاكم.

                                                           
 

ن غري اسرتعاء خالفا أليب إسحاق  ( واملذهب أن من مسع شخصا يقر آلخر حبق أن يشهد عليه م 1
(، 13/114(، والعزيز )14/336(، وحبر املذهب )1٧/222كما تقدم. ينظر: احلاوي الكبري )

 (.19/251(، وكفاية النبيه )8/263وروضة الطالبني )
 ( سقط من )ط(   2
 لفظ األمر.كد ملا فيه من و شهد" اسرتعاء صحيح كقوله: "نعم" بل هو أا( الوجه األول: أن قوله"  3

والثاين: أن ال يكون قوله " أشهد" اسرتعاء ملا فيه من االحتمال أن يشهد هبا على. ينظر: احلاوي 
 (.341 - 14/340(، وحبر املذهب )1٧/228الكبري )

 (.8/263(، وروضة الطالبني )13/114( ينظر: العزيز ) 4
 (.19/40( ينظر: هناية املطلب ) 5
 ( سقط من )ط(   6
،  ورقم 252(، واملطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص1٧/223( ينظر: احلاوي الكبري ) ٧

 / ب.55اللوحة: ن/ 
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 يشهد على فالن لفالن بكذا من مثن مبيع فالانً أشهد أن  :وإن مسعه يضيفه إيل سبب قال
 (1).وحنوه

 ،لم جيب بيان جهة التحمّ فلمبعرفته جاز االكتفاء  (2)[القاضي]فإن كان الفرع فقيها يثق 
 (4).(3)[يلزم]البيان فإن أابه مل  قوله أشهد على شهادة فالن، لكن يستحبُّ  يكفيو 

من أهل اخلربة ال  هالورثة أنّ  رِّ وَحصْ  ،فيما إذا عرف احلاكم من شاهد اإلعسار وهو كما مرّ 
 (5)يسأله عن ذلك.

وأطلق القاضي القول أبن ذكر سبب التحمل مستحب احتياطا إن مل يكونوا وافري العقول، 
  (6)أشهد على شهادته بكذا. :وأنه يكفي أن يقول .فإن كانوا فال

الشهادة فيما هل جيب على الشاهد بيان سبب واخلالف راجع إىل اخلالف املتقدم يف أنه 
 (٧).ابالستفاضةيشهد به 

 ه أقرّ أشهد أنّ قال:  ن كان قد حضر عندهقرار املقر فإإوإذا مسع الشاهد  :املاورديقال 
ة هذا ليجتهد احلاكم رأيه يف صحّ  ،فال يقول أشهدين وإن مل يكن أشهده ،عندي بكذا

 .عندي ال يقول أقرّ و بكذا   مسعته يقرّ أشهد أينّ  :قال . وإن مل يكن حضرهل وفسادهالتحمّ 
                                                           

 

/ ب، 55، رقم اللوحة ن/ 252(، واملطلب العايل ص264 - 8/263روضة الطالبني )ينظر: (  1
 (.2/2٧9(، وفتح الوهاب بشرح منهج الطالب )10/3٧0والنجم الوهاج يف شرح املنهاج )

 ( ساقط من )ط( 2
 ( يف )ط(: يلزم به   3
 (.8/263(، وروضة الطالبني )13/115(، والعزيز )13/383( ينظر: الوسيط ) 4
 .294فحة صتقدم يف ( 5
 /أ.56، ورقم اللوحة ن/254( ينظر: املطلب العايل حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص 6
 .363و  362تقدم يف صفحة  ( ٧
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ة هذا ن أراد أن جيتهد يف صحّ فإ ؛رنظ للتحمّ اة هذا فإن أراد الشاهد أن جيتهد رأيه يف صحّ 
  عليه األداءجيتهد يف وجوب وإن أراد أن  .بذلك واحلاكم أحقُّ  ،زاإلقرار وفساده مل جيُ 

 (2)[عندي وأشهدين عليه ه أقرَّ أشهد أنّ  :اسرتعاه قال وإن كان املقرُّ  (1)وعدمه فوجهان.]
 (4)إخبار ال شهادة. (3)[هنّ أل]عندي  قوله أشهدين وأقرّ  يكفيحال ال  على كلّ و بكذا، 

 .يف الطوارئ على شهود األصل :الطرف الثالث

 ،والصيبِّّ  ،والعبد ،والفاسق ،ل الشهادة على شهادة من ليس من أهلها كالكافرحتمّ  ال يصحّ 
 (5).والعدوِّ  ،واجملنون

فإن   ،الوصول إليها وأض ما مينع من قبوهلا عر شهادته مث  تقبللفرع واألصل ممن اولو حتمل 
، الفرع من أجل ذلكوإاما شرعت شهادة  .أو املرض مل يؤثر ،أو الغيبة ،كان العارض املوت

 (6)وسيأيت

 الفرع مل  (٧)[القضاء بشهادة]فإن كان بعد  ،ةٌ أو ردَّ  ،أو عداوةٌ  ،وإن كان / العارض فسقٌ 

                                                           
 

( الوجه األول: جيوز الختصاصه بوجوب األداء. والثاين: ال جيوز، ألن يف اإلقرار حقا لغريه. ينظر:  1
 (.1٧/223احلاوي الكبري )

 ( هذه اجلملة مكررة يف )و(.   2
 .  ، واملثبت الصحيح من )ط((: أنهو( يف ) 3
 (.1٧/223( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.19/265(، وكفاية النبيه )8/263الطالبني ) (، روضة13/115( ينظر: العزيز ) 5
 .3٧٧و  3٧6وصفحة ، (٧/383الوسيط )ينظر: (  6
 ( يف )ط(: شهادة.   ٧

 /ب(261)و/
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 (1).رض هلم ذلكحكم بشهادة األصول مث عر كما لو يؤثِّّ 

إىل  هادن فسق الشهود إذا أمكن استنإ ؛نظر وقد تقدم ذكر طريقة بعيده أن يف نقض احلكم
 (2).عدمهاويظهر جميئهما هنا على بُ  ،وقت احلكم قولني

 (4).القبول (3)[منع] األداءوإن كان قبل 

  (5).عه ال مينة أنّ يف عروض الفسق أو الردّ وأشار القاضي إىل وجه أو احتمال 

فيه  ؟ل جديدم أم ُيتاج إىل حتمّ ولو زالت هذه العوارض فهل للفرع أن يشهد ابلتحمل املتقدِّ 
 (6).كالم البغوياهر  واألول ظ ،الثاين اإلمامح حص :وجهان

فيه  وقد مرّ  (٧).وقبل احلكم امتنع احلكم كما يف األصل األداءولو طرأ الفسق أو الردة بعد 
 .وجه يظهر أن أييت هنا

                                                           
 

 (.8/264(، العزيز )13/115(، والعزيز )٧/383(، والوسيط )19/44( ينظر: هناية املطلب ) 1
: ولنا قوالن فيما إذا قضى القاضي بشهادة قال ابن الرفعة: قال اإلمامتقدم يف هذا البحث. (   2

نة على فسقهما حالة احلكم، هل ينقض ذلك احلكم أم ال؟ وقد يعسر الفرق شاهدين، مث قامت بيّ 
 (.19/264بينهما. ينظر: كفاية النبيه )

 ( يف )ط(: امتنع.   3
 (.8/264لعزيز )(، ا13/115(، والعزيز )٧/384(، والوسيط )19/44(  ينظر: هناية املطلب ) 4
 (. 19/265( ينظر: كفاية النبيه ) 5
 (.  8/292(، والتهذيب )44- 19/43( ينظر: هناية املطلب ) 6
: إن  الفسق إذا ظهر، أورث َرْيباً ظاهراً منعطِّفاً على ما تقدم، مث ال ( هو املعتمد كما قال اإلمام ٧

َريْباً منعطفاً على حتمل الشهادة. هذا هو املعتمد فيما ذكرانه. ينظر: ضبط له يف جهة التقدم، فُيحدِّث  
 (.19/41هناية املطلب )
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مانع كما تقدم يف آخر الباب  د غريَ تجدِّ موينبغي أن يكون طراين العداوة بسبب قذف 
  (1).يف شاهد األصل عن النصّ  ،لاألوّ 

  (3)[رثِّّ ؤ مل ي]فإن كان بعد احلكم  (2)[الفرع]فإن كان بعد شهادة  ؛ولو حضر شاهد األصل

 (5).إىل احتمال فيهوأشار القاضي  (4).وإن كان قبله مل يقض] ،هبما شاهدا األصلوإن كذَّ 
وإن كان قبل  (٧)ال يشرتط (6)وُيتمل أن يكون أراد به الوجه اآليت أن غيبة شاهد األصل[

 (8).بعد غيبته أيضاوجيوز الشهادة  ،لهاذلك يف حتمّ  حشهادهتما مل يقد 

فإن كان قبل القضاء  ،رجع عن الشهادةي هأنّ نة يف غيبته أنه كذب الفرعني أو ولو قامت بيّ  
 (10).قوال واحدا :قال الغزايل (9)ض.قِّ وإن كان بعده وأسنده إىل ما قبل احلكم نُ  ،مل يقض

                                                           
 

 (. 19/41: هناية املطلب )أيضا ( ينظر 1
( يف )و(: الفرعني. واملثبت الصحيح من )ط(، ويوافق ما يف العزيز والروضة. ينظر: العزيز  2
 (.8/264(، وروضة الطالبني )13/116)
 (.٧/384و(:  مل أيثر، ويف )ط(: أيثر، ومل يظهر يل وجهه، واملثبت من الوسيط )( يف ) 3
 (.  8/384(، والوسيط )19/44( ينظر: هناية املطلب ) 4
(  أي: يف القضاء بشهادة الفروع، وال يؤثر حضور شهود األصل كما لو حضروا بعد احلكم. ينظر:   5

 (.19/264كفاية النبيه )
 ( ساقط من )و(.   6
 (.  19/44( ينظر: هناية املطلب ) ٧
 (.  8/264(، وروضة الطالبني )13/116العزيز )ينظر: (  8
 (.  8/264(، وروضة الطالبني )13/116(، والعزيز )19/44( ينظر: هناية املطلب ) 9

  (.  ٧/3٧4( ينظر: الوسيط ) 10
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 (2)ر.ه ال يؤثِّّ : أنّ هاأصحُّ  ؛الفرع فثالثة أوجه قبل شهادةِّ  (1)ى[عمً ]وإن كان الطارئ جنوان أو 
 (3)نون مينع دون العمى.اجل أنّ  :ه مينع قبوهلا. والثالثأنّ  :والثاين

 (4).ابجلنونرس البندنيجي اخلحلق وأ

كما لو    (5)[يؤثر]أن ال  ، فينبغيوقبل احلكمرس بعد الشهادة واخل ولو طرأ اجلنون والعمى
 (6).األصل الشهادة ىدأعرضت بعد أن 

انتظر زواله  حاضرًاوإن كان  ،رمل يؤثِّّ  غائًباإن كان  :والغزايل قال اإلمام ،ءغماإولو عرض له  
 (٧).خبالف املرض قريًباع زواله لتوقّ 

 ع زوالمرض يتوقع زواله توقُّ  كذلك يف كلّ   زاجلوا ه أن يكونتُ وقضيّـ  :قال الرافعي]
 (9) (8).[اإلغماء

                                                           
 

 ( يف )و(: عما.   1
 (. 19/43. ينظر: هناية املطلب )( وهو املذهب، به جزم اإلمام 2
(، والوسيط 19/43هذه األوجه من كالم والده والصيدالين. ينظر: هناية املطلب ) ( مجع اإلمام 3
 (.  19/265(، وكفاية النبيه )8/292(، والتهذيب )3٧4/٧)
 (.  19/265( ينظر: كفاية النبيه ) 4
 ( يف )ط(: أيثر.   5
، رقم اللوحة 261(  ينظر: املطلب العايل تكملة ابن الرفعة حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص  6

 /ب.  5٧ن/
 (.  ٧/3٧4(،  والوسيط )19/43(  ينظر: هناية املطلب ) ٧
 ( مكرر يف )و(.   8
 (.  13/116( ينظر: العزيز ) 9
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 (1).قريًباواب أن املرض ال يلحق ابإلغماء وإن توقع زواله والصّ  ،ليس كذلك :وقال النووي

ل وجهان ففي اشرتاط جتديد التحمّ  (2)[وإاّل ]نون أصله وعماه تنع شهادة الفرع جبمي :فإن قلنا
 :ه املذهبأنّ  وقال اإلمام :. واثنيهما(4)والكايف (3)وهو الذي يف التهذيب ،ال :هماسُ يَ قْـ أَ 

 (5)نعم.

أو  ا،أو عبد ،أبن كان فاسقا ؛ل الشهادة على األصل وهو غري أهلٍ وأما شاهد الفرع فلو حتمّ 
 (6)عند األهلية.ها يالوجهني فيؤدِّّ  له يف أصحّ مُّ صح حت ،أو أخرسَ  ،صبي ا

  .يف العدد :الطرف الرابع

فيما  ؛واعلم أن الشهادة على الشهادة ال تقبل من النساء وإن كانت األصول أو بعضهم إاناث
كاملال، هذا   ؛وبشهادة امرأتني مع رجل] ،والرضاع ،كوالدة امرأة ،وحدهنّ  يثبت بشهادهتنّ 

تقبل فيه الشهادة على الشهادة برجل  (8)[ما يثبت برجل وامرأتني وفيه وجه أنّ  (٧).املذهب

                                                           
 

 (.  8/264( ينظر: روضة الطالبني ) 1
 ( سقط من )ط(.   2
 (.  8/292(، والتهذيب )3٧5 - ٧/3٧4( ينظر: الوسيط ) 3
ة يف طبقاته: فيه اختيارات كثرية، وكثري منها به. قال ابن قاضي ش( كتاب الكايف أليب احملاسن الروايين 4

 .ى كتاب الكايف(. مل أقف عل1/28٧ما يوافق مذهب مالك إمام دار اهلجرة.  طبقات الشافعية  )
 (.19/43( ينظر: هناية املذهب ) 5
 (.  8/265(، وروضة الطالبني )13/11٧(،  والعزيز )8/292( هو الصحيح؛ ينظر: التهذيب ) 6
(، والبيان للعمراين 8/292(، والتهذيب )1٧/226(، واحلاوي الكبري )٧/51( ينظر: األم ) ٧
 .  (20/268) تكملة جنيب املطيعي (، واجملموع شرح املهذب13/369)
 ( سقط من )ط(.   8
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 (1)ن.سمع شهادة النسوة املنفردات على الشهادة فيما يثبت بشهادهتتوقياسه أن  ،وامرأتني
 (2)يف الوالدة. وقد حكاه ابن كجّ 

 (4).قدميٌ  فيه قولٌ  :وقيل (3)رعا.اعتبار العدد فيمن شهد ف :املشهور واملذهب

ثبت  ،خران على شهادة أصل آخرآو  ،لو شهد اثنان على شهادة أصل ؛وعلى املذهب
 (5).قطًعا

 (6)ه جيوزهما عند اجلمهور: أنّ الن أصحّ من األصلني فقو  كلّ ولو شهد اثنان على شهادة   
إىل  لَ األوّ  بَ سَ ونَ  ،(8)ونسبه إىل اجلديد (٧)حه مجاعة منهم البغويوصحّ  ،ال :واثنيهما

 /(9).القدمي

  

                                                           
 

(، وكفاية 13/369. ينظر: البيان للعمراين )(  حكاه العمراين عن السمعاين وجها من رواية الطربي 1
 (.  19/258النبيه )

 (.  8/265(، وروضة الطالبني )13/11٧( ينظر: العزيز ) 2
 (.  8/326(، وهناية احملتاج )8/265(، وروض الطالبني )13/11٧( ينظر: العزيز ) 3
( قال ابن أيب الدم: حكاه الشيخ أبو حممد اجلوين يف كتابه املسمى ابلسلسلة. انظر: كتاب أدب  4

 (.19/259، وكفاية النبيه )3٧2القضاء البن أيب الدم ص
 (.8/265(، وروض الطالبني )13/11٧(، والعزيز )13/369( ينظر: البيان للعمراين ) 5
(، وروضة 13/11٧(، والعزيز )13/3٧0(، والبيان للعمراين )1٧/232(  ينظر: احلاوي الكبري ) 6

 (.  19/258(، وكفاية النبيه )8/265الطالبني )
 (.  8/294( ينظر: التهذيب ) ٧
 (.8/420ينظر: خمتصر املزين ) ( وهو اختيار املزين 8
 (.  8/294( ينظر: التهذيب ) 9

 /أ(262)و/
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بشهادهتم  ويثبت احلقّ  ؛وبنامها مجاعة على قولني يف أن الفروع يقومون مقام األصول
 :هماصحّ أ (1)[؟أو الفروع يثبتون شهادة األصول واحلق يثبت بشهادهتم ،كشهادة األصول]

  (2) .فعلى هذا جيوز ،الثاين

 (3)بشهود األصل مانعا. وعكس بعضهم هذا البناء فجعل ثبوت احلقّ 

 (4)هو ليس بصحيح. :املاورديوقال 

من األصلني  لكلّ  يكفيه هل اثبات خالف يف أنّ  ؛ليهع وقضية األصل املبنّ  :قال الرافعي
 (5).مل يذكروا فيه خالفا لكن ؟فرع

 (6)قدمي. م فيه قولٌ قد تقدّ  :قلت

من  شهد أربعة على شهادة كلّ ف اعموز شهادة الفرعني على األصلني ال جي :فإن قلنا
 (٧)ه جيوز.أنّ  :هماأصحّ  ؛ففي جوازه وجهان ،األصلني

                                                           
 

 ( ساقط من )ط(.   1
 (.  19/259(، وكفاية النبيه )13/118. ينظر: العزيز )( وهو الذي اختاره الرافعي 2
(، وكفاية النبيه 1٧/232عن أيب حامد اإلسفراييىن. ينظر: احلاوي الكبري ) املاوردي( حكاه  3
(19/260  .) 
 (.  1٧/232( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.  13/118( ينظر: العزيز ) 5
 يف الصفحة السابقة.(  6
وقال: وهذا هو الذي ال جَيُوُز غريه.  ( الوجه األول: املنع.  والثاين: اجلواز وهو األصح، اختاره اإلمام ٧

 - 13/118(، والعزيز )8/294(، والتهذيب )8/385(،والوسيط )19/46ينظر: وهناية املطلب )
119.) 
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أبن قال  ؛واحد من األصلني منهم شهادته على كلّ  املسألة مبا إذا أفرد كلّ  وصور اإلمام
أشهد على  :وقال ،األداءل شرائط مكو  ،بكذاه يشهد أشهد على فالن أنّ  :منهم (1)[كلّ ]

 (2)ه يشهد بكذا.فالن أنّ 

أشهد على فالن  :أبن قال ؛عليهماالشهادة منهما يف شهادته  وقد يتصور فيما إذا مجع كلّ 
فيما إذا شهد أربعة وحكامها القاضي  .ه يشهد على فالن بكذاه أشهدين أنّ أنّ  (3)[وفالن]

 (4).على األصل اآلخر على أحد األصلني واثنان منهما

حبلفه  وثبت احلقّ  ،حسب ذلك عن أي األصلني شاء ،ولو شهد اثنان على شهادة األصلني
 (5)ابلشاهد واليمني.مما يثبت إن كان  ،معهما

ه له أن ألنّ  ،على األصل اآلخر قبل نبعد شهادهتما بشاهدين يشهدا أتىفلو  :قال الروايين
 (6).رخني عن األصل اآللَ ُيسب األوّ 

وال شهادة األربع يف  ،أن ال حتسب شهادهتما عن واحد من األصلني كالم الغزايل  مقتضىو 
 .وال قائل به (٧).مة عن واحد منهمااملسألة املتقدِّ 

                                                           
 

 ( بياض يف )ط(.   1
 (.19/46( ينظر: هناية املطلب ) 2
 ( سقط من )ط(.   3
، ورقم اللوحة 269( ينظر: املطلب العايل تكملة ابن الرفعة حتقيق الطالب إمساعيل يوسف ص  4

 /ب.59ن/
 (.13/118. انظر: العزيز )( قاله الرافعي 5
 (.14/345) ينظر: حبر املذهب(  6
 (.٧/385( ينظر: الوسيط ) ٧
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الشهادة على  رىبشهادهتم جتري جموال خالف أن ما يثبت برجل وامرأتني فالشهادة 
ال بد  :وعلى الثاين ،اثنني على شهادة الثالثة شهادةُ  تكفي :لفعلى القول األوّ   (1).ثالثة

ولو شهد الفروع على شهادة أربع نسوة يف على شهادة واحٍد.  اثنني يشهد كلُّ  من ستةٍ 
ال بد من مثانية يشهد   :وعلى الثاين ،اثنان للجميع يكفي :ل، فعلى األوّ أو رضاعٍ  ،الوالدة

 (2).ةٍ منهم على شهادة واحد انثننيٍ  كلُّ 

 أييت ،شهادة النساء على شهادة النساء تقبل يف الوالدة م أنّ وعلى الوجه املتقدِّ  :قال الرافعي
أم ال بد من  ؟لأي على األوّ  ؛شهادة أربع على شهادة األربع يكفيه وجهان يف أنّ 

أن شهادة  ،ي على القول الثاينأ ؛واحدةٍ على  منهنّ  أربعِّ  ليشهد كلُّ  عشرةَ  (3)[ستَّ ]
وال شهادة الثمانية   بثمانية،هادة الفروع األربعة إاّل ش ثبتت الف ، أبربعةإاّل ثبت األصلني ال ت

 (4)عشر إال بستةَ 

مث  ،ألصلا م شهادةُ تقدّ  ،شاهد أصل وشاهدا فرعإذا شهد  (5):صاحب االستقصاءقال 
 (6)م.مث يتيمّ ال ه أوّ يستعمل لوضوئهكما لو كان معه ما يكفيه ا الفرع،  شاهد يشهد

                                                           
 

 (.٧/385( ينظر: الوسيط ) 1
 (.13/119( ينظر: العزيز ) 2
 (.13/119( يف )و(، و )ط(: ستة، والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز ) 3
 (.19/260(، وكفاية النبيه )8/266(، وروضة الطالبني )13/119( ينظر: العزيز ) 4
ه. واالستقصاء يف املذهب يف شرح  602( هو ضياء الدين عثمان بن عيسى بن درابس املاراين ت 5

 ف. 3ف، و 2ف، و 1-2545املهذب خمطوط، بعض أجزائه موجود يف املكتبة املركزية برقم 
 (.10/3٧5(، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج )19/264( ينظر: كفية النبيه ) 6
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 فرع 

فهل يكفي يف  ،أن حدود هللا تعاىل تثبت ابلشهادة على الشهادة ،إذا قلنا ابلقول املرجوح
كالقولني يف الشهادة ابلزان اثنان أم ال بد من أربعة؟ فيه قوالن   (1)الشهادة[على  الشهادة]

 (2) .به على اإلقرار

 ؟أصل فرعان  أن يشهد على شهادة كلّ ه هل يعتربيف أنّ  ؛ما ومن األصل املتقدِّ د من هذويتولّ 
 :قوالأيف عدد الفروع أربعة  (3)]...[

شهادة الزان ال يثبت  يكفي اثنان يشهدان على شهادة األصول األربعة بناء على أنّ  :أحدها
 األصلني.ه جيوز أن يشهد فرعان على شهادة وأنّ  ،إال أبربعة

يشهد على  ه يشرتط أنّ ثبت ابثنني وأنّ شهادة الزان ت ال بد من مثانية بناء على أنّ  :اثلثها
 أصل فرعان. شهادة كلّ 

على  الشهادةَ  على أنّ  بناءً  إذا كان شهادة األصول األربعة ة عشرمن ستّ  ه ال بدّ نّ : أورابعها
 (4)أصل أربعة فروع. يكون لكلّ ه يشرتط أن وأنّ  ؛ثبت إال أبربعةتالشهادة ابلزان ال 

                                                           
 

 يف )و( و )ط(: الشهادة ابلشهادة. وما أثبته موافق ملا يف العزيز. ( 1
 (.13/119( ينظر: العزيز ) 2
 .، وهو مشكلعن الشاهدين على األصل اآلخرني: يف النسخت(  3
( واثنيها: ال بد من أربعة بناًء على أن شهادة الزان تثبت أبربعة بناًء على جواز شهادة فرعني على  4

م. ينظر: العزيز شهادة األصلني معا، واألصح عدم قبول الشهادة على الشهادة يف حدود هللا كما تقدّ 
 (.19/261(، وكفاية النبيه )13/119)
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ثبت إال أبربعة فحكمه حكم ال ت :وأما الشهادة على الشهادة ابإلقرار ابلزان فإن قلنا 
ثبت بشاهدين فحكمه حكم الشهادة على ت :، وإن قلناالشهادة على الشهادة ابلزان كما مرّ 

 (1)دميني.الشهادة يف حقوق اآل

. فإن والسرقة ،والقطع ،يف اخلمر كاحلدّ / ثبت بشاهدينوأما حدود هللا تعاىل اليت ت 
 (2)م.تقدّ  فحكمها حكم حقوق اآلدميني يف ذلك كما ،ثبت ابلشهادة على الشهادةتقلنا:

 ص لشهاد  الفرع.يف العذر املرخِّّ  :الطرف اخلامس

 ،ر على املذهبسُ األصل أو عَ صول إىل شهادة ر الو  إذا تعذّ شهادة الفرع إاّل فال تقبل 

 (3)، والرواية.لةخبالف الوكا

أن  غريًبا وجًهاوروى بعضهم  (4)،]والعمى على الصحيح ،األصل موت ؛رفمن وجوه التعذّ 
  (5)تص مبوت األصل.ختشهادة الفرع 

                                                           
 

 (.19/261(، وكفاية النبيه )13/119( ينظر: العزيز ) 1
 (.26//19( ينظر: كفاية النبيه ) 2
قبول شهادة الفرع وإن حضر األصل. واملذهب املشهور؛ ما ذكره  ( حكى القاضي أيب سعد اهلروي 3

 (.8/266(، وروضة الطالبني )13/120املؤلف. انظر: العزيز )
( فيه وجهان، أحدمها: أن الفرع ال يشهد بطراين العمى ألنه يتوقع زواهلا. والثاين: أنه يشهد بطراينه.  4

: واألصح الذي جيب القطع به، وال ُيتمل قانون املذهب غريَه، أن طراين العمى واجلنون ال قال اإلمام
خُيّبط املذهب ويشّوش األصل. ينظر: هناي املطلب يقطعان شهادة الفرع كطراين املوت، وما عدا ذلك 

(19/43.) 
 (.13/268(، والبيان للعمراين )8/296( حكي عن الشعيب. ينظر: حلية العلماء ) 5

 /ب(262)و/
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جازت شهادة الفرع  (2)[مسافة القصر]والغيبة إن كانت إىل  (1)غيبة األصل[ :ومنها
  :فطرق ،ما دوهنافيوإن كانت  (3)[اتفاقًا]

وهي اليت ال ميكن  ؛ه إن كان على مسافة العدوىأنّ  :(5)وأشبهها (4)؛فيه وجهان :أحدها
 (6)؛فوجهان ،مل تسمع شهادته. وإن كان فيما دوهنا ،ر إليها إىل بلده يف يومهرجوع املبكِّ 

فيما دون مسافة قبول شهادة الفرع  :األظهر هنا لكنّ  (٧)،طريقني يف غيبة الويلّ لومها كا
 (8)العدوى.

األصل لو دعي من هذه املسافة  هداالف املتقدم يف أن شنشأ اخلالف يف الطريقني اخلمو 
  جازت.وإاّل  ،مل جتز شهادة الفرعجيب  :لألداء هل جيب عليه احلضور؟ إن قلنا

                                                           
 

  ( ساقط من )و(.   1
 ( يف )ط(: مسافة اآلصل القصر.   2
 ( يف )ط(: أيضا.   3
 (.8/26٧( حكى عن الَقطَّان. انظر: روضة الطالبني ) 4
(، 121 - 13/120أي: أشبه هذه الطرق: التفصيل. هو األصح عند الشيخني. ينظر: العزيز ) ( 5

 (.8/26٧وروضة الطالبني )
( حترير املسلة: فوق مسافة القصر ال ُيضر، وجيب دون مسافة العدوى . مضمون قول الشيخني: أن  6

(، والعزيز ٧/386موضع الوجهني؛ فيما كان فوق مسافة العدوى ودون مسافة القصر. ينظر: الوسيط )
وال  (. وقال القاضي: وُيتمل عندي أهنما يلزمهما احلضور،8/26٧(، وروضة الطالبني )13/120)

يسمع من شاهدي الفرع إذا كان فيما دون ما تقصر فيه الصالة. انظر: انظر: حلية العلماء: 
 (.13/368(، البيان للعمراين: )8/298)
 (.562و  ٧/561(، والعزيز )5/٧5( ينظر: الوسيط ) ٧
أصحهما فيما كان فوق مسافة العدوى: تسمع. ينظر: أن  : النووي قال، و ألظهر عند الرافعيا( هو  8

 (. 8/26٧روضة الطالبني )و  ،(13/121العزيز )
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مل  ،ة عظيمةمشقّ فإن حلق الغائب يف احلضور  (1)[الغليظة]ة شقّ ه يضبط ابملنّ أ :واثنيهما
 (3)إىل األصحاب. ونسبه القاضي الطربي (2)ز. لزم ومل جتوإاّل  ،وز شهادة الفرع، وجتيلزمه

 (4): هو ظاهر املذهب.املاورديوقال 

 ،ابجمليء فيما فوق مسافة العدوى الالحقةِّ  ةِّ املشقَّ مل على ُيوهذا جيوز أن  :قال الرافعي
وصرح به  (5)انتهى .ابن الصباغ لُ ل ميل األوّ موإىل احل ،من ذلك جيوز أن جيعل أعمّ و 

 (6).جي وصاحب املهذبيالبندن

وال يشرتط أو  ،ظاهرة جيوز هبا ترك اجلمعة ةٌ ويعترب فيه أن يناله يف احلضور مشقّ  ومنه املرض،
  (٧)ال ميكنه احلضور.

                                                           
 

 ( يف )ط(: العظيمة.   1
 (.13/121( ينظر: العزيز ) 2
 .535( ينظر: التعليقة الكربى ص  3
 (.1٧/225( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
مل ميل إىل األول، وإاما املائل إليه الشيخ أبو حامد، ألن ابن  ابن الرفعة فقال: ابن الصباغفيه ( وانزعه  5

حكى أن يوسف اعترب يف هذه الغيبة ما فوق مسافة العدوى، مث حكى عن الشيخ أيب حامد ما  الصباغ
 ، ألن ابن الصباغرافعيقاله ال امكحكيناه عنه، وأنه قال: وهذا قريب مما قاله أبو يوسف. والصحيح  

قال: ووجه األول عندي: أن الشاهد تشق عليه املطالبة ابلسفر ألجل الشهادة، ... مث قال: ... وهاهنا 
كفاية النبيه ،(13/121والعزيز ) ،468. انظر: الشامل صكثريًايف السفر مشقة نفسه قليال كان أو  

(19/255). 
 (.19/255(، وكفاية النبيه )2/33٧( ينظر: املهذب ) 6
 (.19/256(، وكفاية النبيه )13/120(، والعزيز )49- 48/ 19( ينظر: هناية املطلب ) ٧
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أن يكون املرض حبيث يعجز معه  األداءاملعترب يف سقوط  أنّ  املاورديم عن وما تقدّ 
 ينازع فيه. (1)،احلركة

 : وهو ظاهر،أبن يكون املريض صاحب فراش يف املرض. قال ابن أيب الدم :وضبطه أبو علي
 (2) واعتباره ابجلمعة بعيد.

خبالف  ،وال أن يبعث انئبه إليه ،وال جيب على القاضي احلضور إىل املريض ليسمع شهادته
 (3).ها اجمللسَ ر إحضارُ يتعذَّ  بعنيٍ  ىعادَّ ما إذا 

 قال اإلمام  (4)[.وخوف األصل من غرمي مبنزلة املرض يف جواز شهادة الفرع على شهادته]
 (5)رتك به اجلمعة.ويلتحق به  أيضا سائر ما يُ  :والغزايل

والوحل  ،األصول أو الفروع كاملطر كن ذلك يف األعذار اخلاصة دون ما يعمُّ يول :قال الرافعي
 (6).الشديد

 ا ال خترج املرأة على املذهب يف أهنّ  ر يف حقّ التخدّ ومنه (٧).ومنه اجلنون على الصحيح كما مرَّ 

                                                           
 

 (.8/320( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 .381( ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ص  2
(، والعزيز 8/228(، والتهذيب )٧/38٧( لكن يفهم من كالم األصحاب اجلواز. ينظر: الوسيط ) 3
 (.120و  ٧8/13)
 قط من )ط(.  ا( س 4
 (.٧/38٧(، والوسيط )19/49( ينظر: هناية املطلب ) 5
 (.13/120( ينظر: العزيز ) 6
 =والثّاين: أنه يؤثر ( يف اجلنون ثالثة أوجه. أحدها: أنه ال يؤثر كاملوت وهو األصح. ٧
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 (2)عذرا يف قبول شهادة الفرع وجهان.كونه   ويف (1)للتحليف.

ابلعدالة ومل يسموهم  فلو وصفوهم ،وتعريفهم األصول ة شهود  جيب على الفروع تسميّ  ؛فرع
احلاكم  (4)[أشهد]خبالف ما لو  (3) ،زْ مل جيَُ  ،لو شهد على شهادة عدلني أو عدن :أبن قالوا

ه فإنّ  ،هوخبالف ما لو شهد شاهد على حكم حاكم ومل يسمِّّ  . الشهودومل يتعنّي  ،عليه حبكم
 (5).يف أحد الوجهني يصحّ 

قاضي يبحث عن وال ،الشهادة قُ طلِّ بل يُ  ،شاهد األصل يَ وال يشرتط يف شاهد الفرع أن يزكِّ 
عن بعضهم  ويوافقه ما رواه أبو العباس الروايين (٧).أنه يشرتط :فيه وجهو  (6)عدالة األصل،

مل يكن للفرع أن يشهد على شهادته  ،مث اتب ،أن شاهد األصل لو فسق :تفريعا على ما مرَّ 
 ،وكان عدال إىل اليوم ،أشهد على شهادة فالن :ه ال بد للفرع أن يقولأنّ  ،إال إبشهاد جديد

                                                           
 

والثّالث: أن اجلنون خيالف العمى، فإن األعمى أهٌل، وإاّما ميتنع عليه الّتعيني. ينظر: الوسيط = 
(٧/3٧4.) 
 (.12/538(، والعزيز )٧/332(، والوسيط )18/5٧8( ينظر: هناية املطلب ) 1
ا. والثاين: للقفال: ال معىن ( األول؛ وعليه األكثرون: ال جيب عليها احلضور، بل يشهد على شهادهت 2

(، وروضة الطالبني 12/538(، العزيز )8/228للتخدير، فعليها أن خترج وتشهد. ينظر: التهذيب )
(8/246.) 
(، 13/3٧3: أنه ُيكم هبذه الشهادة. ينظر: البيان للعمراين )( وفيه وجه ضعيف البن جرير الطربي 3

 (.19/263(، وكفاية النبيه )8/268وروضة الطالبني )(، 13/121والعزيز )
 ( يف )ط(: شهد.   4
 (.264 -19/263( ينظر: كفاية النبيه ) 5
 (.8/268(، وروضة الطالبني )13/121(، والعزيز )٧/3٧8( ينظر: الوسيط ) 6
 (.8/293، ينظر: التهذيب )( حكاه البغوي ٧
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سمع شهادة األب على شهادة ابنه إذا  ال توعلى هذا  .إن كان قد مات ،أو إىل أن مات
 (1) لولده. هوز تزكيتُ جته ال أنّ على القول  ،ابلعدالة مشهور غريَ  كان االبنُ 

قبل شهادة تال  :ُيتمل أن يقال :بعد ما حكى اجلواز عن ابن القطان وقد قال الروايين
مل تقبل  ،له سائر الناسأو عدّ  ،وجرحها لو شهد عليهألنه  (3)[ابنه]على شهادة  (2)[األب]

 ه معتدُّ نّ صار كأ ،/ وقد سكت عنه ه له مقبوالن جرحُ كافإذا   شهادته على شهادته.
ه خبالف ما لو شهد مع ابنه بشيء فإنّ  ،تم إال بسكوته عن حرصهه. فإن شهادته ال تلشهادتِّ 

ضي بقوله خر وعدله سائر الناس قُ ا لو جرح اآلأحدمه نّ ه ألحر ج يكتموإن كان قد  .قبلي
 (4) هتمة.بال 

فيحكم مبا  ،ه يقبلفاملشهور أنّ  ،لهضه لتعديل أصله. فلو عدّ ه ال يشرتط تعرُّ وعلى املذهب أنّ 
خبالف ما لو شهد اثنان يف  .إذا عرف القاضي عدالته ،على شهادته وتعديله بناءً  ،شهد به

                                                           
 

- 13/121ذكره يف كتابه اجلُْرجانيَّات، ومل أقف عليه. ينظر: العزيز ) أن الروايين ( صرح الرافعي 1
 /ب.62ورقم اللوحة ن/ 280(، واملطلب العايل حتقيق ص 122

 ( يف )ط(: االبن.   2
 ( يف )ط(: أبيه.   3
( قال ابن الرفعة: ويف البحر يف الفروع املذكورة قبل كتاب الشهادات احتمال يف عدم السماع، ألهنما  4

ورقم  280(، واملطلب العايل ص 108 - 14/10٧قد يعلمان جرحه ويكتمانه. انظر: حبر املذهب )
 (.19/262/ب، وكفاية النبيه )62اللوحة ن/

 /أ(263)و/
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إىل  ،واحدة احلكم يف كلّ  :ج القفالوخرّ  (1)مل تقبل تزكيته. ،مها اآلخرأحدُ ى وزكّ  ،ةقضيّ 
 (2)واملشهور الفرق. ،األخرى وجعلها على قولني

(3)جيوز.ال وال جيب على شاهد الفرع التعرض يف شهادته لصدق شاهد األصل بل 
 

 فروع

ما لو ك  به وعامتطّ جاز، وكان  لو ابتدأ الشاهد ابإلشهاد على شهادته من غري طلب :ّولاأل
 (4) لرواية.ل اخلرَب متحمِّّ ابتدأ 

هد إذا ه ال جيب على الشاأنّ  مذهب الشافعي القول أبنّ  والروايين املاورديأطلق  :الثاين
 (5)وحنوه. ،ا مبرضمتعذرً  األداءوإن كان  ،إلشهادطلب أبن يشهد على شهادته ا

 ل إىل األعقاب،قِّ ، فإن كان مما ينتَ  ابحلق املشهود بهيعتربن دي أاألوىل عن :املاورديوقال 
ال  ةٍ ملعقودة إىل مدَّ وكذلك اإلجارة ا .لزمه اإلشهاد ،كاألوقاف املنتقلة من بطن إىل بطن

 ،ةلَ البعيد. فأما احلقوق املعجَّ ابألجل  ةلوكذا الديون املؤجَّ  .غالًباائها نقضاإىل يعيش الشهود 

                                                           
 

وغريه عن الثوري وأيب يوسف: أنه ال بد من تعديل  اورديامل( هذا هو املشهور يف املذهب. وحكى  1
(، البيان للعمراين 8/293(، والتهذيب )2/338(، واملهذب )1٧/229أصله. ينظر: احلاوي الكبري )

 (.8/26٧(، وروضة الطالبني )13/122(، والعزيز )13/3٧3)
 وغريه وصرح النووي ( الصحيح الفرق أن تزكية الفروعِّ األصوَل من تتمة شهادهتم، كما ذكره الرافعي 2

ورقم  281(، واملطلب العايل ص8/26٧(، وروضة الطالبني )13/122أنه املذهب. ينظر: العزيز )
 (.19/262/أ، وكفاية النبيه )63اللوحة ن/

 (.8/26٧(، وروضة الطالبني )13/122( ألهنم ال يعرفونه. انظر: العزيز ) 3
 (.14/334(، وحبر املذهب )1٧/220( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 (.19/249(، وكفاية النبيه )14/334(، وحبر املذهب )1٧/220اوي الكبري )( ينظر: احل 5
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واتبعه ابن أيب عصرون يف  (1).ععند التناُز  األداء فال يلزم فيها غريُ  ،اعات املقبوضةوالبي
فإن كان  ،تلف ابختالف حال الشاهدعندي أن ذلك خي (3):االنتصاروقال يف  (2).املرشد

 (4)أو يريد اجلهاد وحنو ذلك وجب. ،وفٍ يف مرض خم

وكتبه  ،على وجوب اإلشهاد على احلاكم فيما حكم بها هذ ه لو ُبنَِّ عندي أنّ  :وقال الشاشي
 (5)كان أشبه.ضر،  حملا

 إذا دعوا شهود األ :وقال القاضي احلسني 
ُ
أن  (6)[هلم]إليها  يِّّ ضِّ صل إىل مسافة ال يلزمهم امل

 ووه .لعُ ال نشهد على شهادتنا إال جبُ  :وليس هلم أن يقولوا ،لعُ  جبُ إاّل  كبصحال ن :يقولوا
 (٧)اإلشهاد. وجوبَ  مُ هِّ فْ يُـ 

، وإن مل األداءعند  هشخص ،إذا كان شاهد الفرع يعرف املشهود له أو عليه بعينه :والثالث
 ،هُ فْ وإن مل يتعرّ  ،لى عينهى عأدعرفه بعد ذلك تل على االسم والنسب. فإن مّ حت ،يعرفه بعينه

 (8)[ديؤ ي]عليه أن  :والقاضي يف تعليقه قال الفوراين ،له املشهودُ ه أنّ  ادعى وحضر شخصٌ 

                                                           
 

 (.1٧/220( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 ( مل أقف عليه. 2
( هو االنتصار ملا جرِّد يف املذهب من األخبار واالختيار البن أيب عصرون، عبد هللا بن ممد بن هبة  3

ه. حقق بعض أجزائه يف اجلامعة اإلسالمية، ويوجد بعض أجزاء املخطوط يف املكتبة 585هللا املتويف 
 ف.  3 – 9293ملركزية ابجلامعة اإلسالمية يف رقم 

 ( مل أقف عليه، مل يصل التحقيق املوجود إىل الشهادات.   4
 (.  8/29٧( ينظر: حلية العلماء ) 5
 ( يف )ط(: وهلم.   6
 (.18/2٧6/ب، وكفية النبيه )63ورقم اللوحة ن/ 284( ينظر: املطلب العايل ص  ٧
 ( يف )ط(: أيدي.   8
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 فعلى  املدعى ؛وإن أنكر ،فذاك ؛هو هأبن اخلصمُ  مث إن أقرّ  ،والنسب الشهادة على االسم
 (1).حكم له ،فإن أقامها به ،البينة يف امسه ونسبه إقامةُ 

 ،وأشهد به شاهدين ،فالن عليه كذا لفالن بنِّ  أبنّ  رجلٌ  لو أقرّ  يف الفتاوى: وقال القاضي
فلو أقام  ،له رُّ املقَ ه أنّ  يعرفا فليس هلما أن يشهدا له حىّت  ،له ه املقرُّ فجاء رجل وقال هلما أنّ 

فيكون له  ،عنهم وهو خمالف ملا تقدّ  ،شهدا له حينئذ ،ه فالن بن فالننة عند القاضي أنّ بيّ 
 (3)ن.جوااب (2)]فيها[

 ،ها كذا لفالنوداألرض اليت حد   دت على شهاد  رجل أنّ هِّ إذا ش   :قال الروايين :الرابع
 (4)هذه الشهادة. صحّ مل أن تتُي ،وهي معلومة عند األصل دون الفرع

                                                           
 

ورقم  283(، واملطلب العايل ص 8/234(، وروضة الطالبني )13/3٧6( ينظر: البني للعمراين ) 1
 (.  19/266/ب، وكفاية النبيه )63اللوحة ن/

 .(19/266البن الرفعة: يف املسألتني. انظر: وكفاية النبيه )و ( يف )ط(: حق.  2
 (.  19/266وكفاية النبيه ) ،)/ب63رقم اللوحة ن/( 283( ينظر: املطلب العايل ص 3
 (.  14/110ا. ينظر: حبر املذهب )( ألنه انقل للشهادة غري مبتدئ هب 4
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 الباب السادس

 الرجوع عن الشهاد يف 

 .أو مالٍ  ضعٍ أو بُ  بعقوبةٍ كون الشهادة ا أن تفإمّ  ،رجعوا مثّ  ،قِّّ إذا شهد الشهود حب

 وأ ،ا أن يكون قبل القضاءه إمّ ألنّ  ،حوالوللرجوع ثالثة أ ؛أن تكون بعقوبة :لالنظر األوّ 
 أو بعدمها. ،بعده وقبل االستيفاء

 ،دوا الكذب فهم فسقةم تعمّ مث إن اعرتفوا أبهنّ  .يمتنع القضاءفأن يكون قبله  :احلالة األوىل
فإن كان  .واملالُ  والبضعُ  يف ذلك العقوبةُ  وسواءٌ  ،التوبة واالسترباء بعد ال تقبل شهادهتم إاّل 

 طِّ لَ الغَ  ىدعو عند وجوبه  د. ويفالقذف عند اعرتافهم ابلتعمّ  وجب حدُّ  ،يف الشهادة ابلزان
وجعل  ،فيما إذا نقص عدد الشهود عن النصاب /على اخلالف  جهما اإلمامخرّ  ؛(1)وجهان

 (3).ه جيبأنّ  :وبه أجاب البغوي ،أظهرمها (2).هذا أوىل ابلوجوب

ويف وجوبه على من مل يرجع  (4).قوالن مالقذف عليه ولو رجع بعضهم ففي وجوب حدّ 
 :وقال ،واستبعدها اإلمام (5)،فيه قوالن كما لو نقص العدد :وقيل .ال :نصوصملا ؛طريقان

                                                           
 

: وجهان. األول: أهنم قذفة، وجيب عليهم احلد. والثاين: وإمامه، وقال الرافعي ( مها قوالن عند الغزايل 1
 (.  13/123(، والعزيز )٧/388(، الوسيط )19/5٧ال حد عليهما.  ينظر: هناية املطلب )

 (.  19/5٧( ينظر: هناية املطلب ) 2
 (.  8/268(، وروضة الطالبني )13/123(، والعزيز )٧/342( هو أظهرمها، ينظر: التهذيب ) 3
. أحدمها: ال، كما ال جيب على الثالثة الذين مل يرجعوا. وعكس ( حكامها القاضي أبو الطيب 4

 (.19/301اجع احلد. ينظر: كفاية النبيه )البندنيجي ذلك، فقال: جيب على الر 
 (.  19/301( ينظر: كفاية النبيه ) 5

 /أ(263)و/
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فال جيوز أن  ،أما إذا نفذ ورجع ،يكون فيما إذا رجع قبل نفوذ القضاءإن مل يكن بد منها ف
 (1).يكون فيهم خالف

وحيث مل  . بعد التوبة واالسترباءإاّل مل تقبل شهادهتم بعد ذلك  ؛عليهم احلدّ  وحيث أوجبنا
 (2).واإلمام والبغوي قاله الفوراين ،نوجبه تقبل شهادهتم

ف فيجب التوقّ  ،كان ذلك قدحا يف حفظهم ال يف عدالتهم  ،إن قالوا سهوان :املاورديوقال 
 ،انَ تْـ ضَ رَ اعتَـ لشبهة لكن  ،مل يقع ذلك عمدا وال سهوا :وإن قالوا .قوه ما حتقّ عن شهادهتم إاّل 

 ( 3).فهم على عدالتهم ،ومثلها جيوز على أهل العدالة واليقظة

دان تعمّ  :إذا قالوا ،اليت رجعوا عنها ابلزان أو غريه بعد التوبة ولو أعاد الراجعون الشهادةَ 
 (5)(4).[التكاذب للفسق]مل تقبل  ،كذبنا يف الرجوع  :وقالوا ،الكذب فيها

(6).مث أعاد بعد العتق ،شهد وكذب نفسهإذا  ،وجيب طرده يف العبد :الغزايلقال 

                                                           
 

 (.  19/301(، وكفاية النبيه )1٧/201( ينظر: هناية املطلب ) 1
(، وكفاية ٧/339(، والتهذيب )٧/388(، والوسيط )605،  18/603( ينظر: هناية املطلب ) 2

 (، .  19/158النبيه )
 (.  1٧/254( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
 قط من )ط(.  ا( س 4
(، كفاية 268- 26٧/ 8(، وروضة الطالبني )13/123(، والعزيز )٧/388( ينظر: والوسيط ) 5

 (.  19/286النبيه )
 (.  ٧/358( ينظر: الوسيط ) 6
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ح شاهد يصرّ ولو مل  ،ال تقبل ؛الشهادة وكذبوا أنفسهم فيه مث أعادوا ،لو ادعوا الغلطوكذا 
 (1).الفرع ابلرجوع

فأان على  اقضِّ فلو قال له بعد ذلك:  (4).فوجب التوقُّ  ،فوقّ ت (3):[لقاضي]لقال  (2)]فلو[
 (5)نعم. :قرهبماأ ؛قوالن :وقيل ،ففي جواز القضاء بشهادته وجهان ،شهاديت

جيري هذا احلكم يف سائر و  (6)ال. :امهأوال ،ففي وجوب إعادة الشهادة وجهان ،وعلى هذا
 .الشهادات

دهتم، وال ت شهاوردّ  ، قبلتم رجعواأهنّ نة شهدت على الشهود يِّّ ببولو أحضر املشهود عليه 
 له.ضمان عليهم للمشهود 

  :اهأصحُّ  (8) ؛وفيه ثالثة أوجه (٧)[استيفاء العقوبة]ل أن يرجعوا بعد احلكم وقب :احلالة الثانية

                                                           
 

 .  (10/2٧9ينظر: حتفة احملتاج )(  1
 املثبت موافق ملا يف العزيز.   ( يف )و( و )ط(: لكن، وهو خطأ، والصحيح 2
 ( يف )ط(: القاضي.   3
 (.  13/123العزيز )ينظر: (  4
( األول: اجلواز، هو أقرهبما عند الشيخني.  والثاين: املنع، ألن قوهلم يورث الريبة. انظر: هناية املطلب  5
 (. 8/268(، وروضة الطالبني )13/123(، والعزيز )19/5٧)
شيخني. والثاين: نعم؛ لبطالن تلك الشهادة مبا عرض من التوقف. ينظر: ( هو أصحهما عند ال 6

 (.  8/268(، وروضة الطالبني )13/123العزيز )
 ( يف )ط(: االستيفاء يف العقوبة.   ٧
 (، .  ٧/389(، والوسيط )58- 19/5٧( ينظر: هناي املطلب ) 8
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عقوابت  أنّ  ؛وهو األعدل عند الغزايل :ه يستوىف. واثلثهاأنّ  :واثنيهما (1).ه ال يستوىفأنّ 
 ألنّ ] ،ستوىفتوالعقوابت املختصة ابهلل تعاىل ال  ،ستوىفت، القذف وحدّ  ،ني كالقصاصاآلدميّ 

 (3)القذف وجهان. ويف حدِّ  (2).له بدال

 (4)القذف. ويستوىف حدُّ  ،هللا وال القصاص ه ال يستوىف حدُّ أنّ  :ج منه وجه رابعرّ وخيُ 

 (6).(5)[ستوىفتحدود هللا تعاىل ال  ه ال خالف يف أنّ أنّ  :وزعم الروايين

وجزم البندنيجي وابن  (٧)فسق الشهود بعد احلكم وقبل االستيفاء األوجه الثالثة.ويف منع 
 (8)يف الفسق وجهني. اوذكر  ،الرجوع مينع من االستيفاء أبنّ  :الصباغ

                                                           
 

(، 13/124: هو املذهب؛ ألن العقوابت تسقط ابلشبهة. ينظر: العزيز ) ( هو األصح، وقال النووي 1
 (. 8/268وروض الطالبني )

 (.  ٧/389(، والوسيط )19/58: هذا حسن متجه. ينظر: هناية املطلب )( وقال اإلمام 2
(، والوسيط 1٧/255( أصحهما: أنه ال يستوىف. والثاين: أنه يستوىف. انظر: احلاوي الكبري ) 3
 (.19/28٧(، وكفاية النبيه )8/268(، وروض الطالبني )13/124(، والعزيز )389/٧)
( وجه التفرقة بني القصاص وحد القذف هو؛ كون القصاص إذا سقط ابلشبهة رجع إىل الدية،  4

إنه ال يرجع إىل الدية، وهو من حقوق األدميني املغلظة. انظر: احلاوي الكبري خبالف القذف؛ ف
 (.  14/363(، وبر املذهب )255/1٧)
 حدود هللا تعاىل ال يستويف.   املاوردي( سقط من )ط(: وفيه: قال  5
؛ وإاّل، مل أقف على نصه بنفيه يف البحر. انظر: حبر املذهب  6 ( لعل إطالقُه يوهم نفَي اخلالفِّ
(14/363 .) 
بعدما ذكر األوجه الثالثة: ولو فسق الشهود قبل القضاء، أو بعد القضاء وقبل  ( قال اإلمام ٧

 (.19/58اية املطلب )االستيفاء، ففسقهم كرجوعهم يف كل ما ذكرانه. انظر: هن
، التهذيب 512( أحدمها: يسقط. والثاين: ال يسقط. واألول أشهر. ينظر: الشامل ص  8
 (.19/286(، وكفاية النبيه )13/124(، والعزيز )341/٧)
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ر ه ال يؤثِّّ أنّ  :فاملذهب املنصوص ؛ا رجوع الشهود ابملال بعد احلكم وقبل االستيفاءوأمّ 
 (2).ال يستوىف هوفيه وجه أنّ  (1).ويستوىف

 (3).يف املال كما مرّ   أمضيت على األصحّ وإن كان رجوعهم عن الشهادة ابلعقود 

 (4)حلق عقد النكاح حبد القذف والقصاص.ومنهم من أ

َ وْ وحيث قلنا ابالستيفاء بعد الرجوع فاستُـ    (5)فحكمه حكم ما لو رجعوا بعد االستيفاء. ،يفِّ

وبة بعد استيفائها إذا رجع الشهود مبا يوجب العق .الرجوع بعد استيفاء العقوبة :احلالة الثالثة 
ففي  ،املشهود عليه من و شهدوا ابلقتل املوجب للقصاص فاقتصكما ل (6)،مل ينقض احلكم

 ؛الرجوع صور

أو  ،فعليهم القصاص (٧)]يقتل بشهادتنا[ه مع علمنا أبنّ  دان الكذبأن يقولوا تعمّ  :إحداها

                                                           
 

(، وكفاية النبيه 8/268(، وروضة الطالبني )13/124(، والعزيز )1٧/254( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
(19/28٧  .) 
 (.  1٧/254عن عبيد هللا بن احلسن العربي، واعرتض عليه. ينظر: احلاوي الكبري ) املاورديكاه ( ح 2
 (.  19/28٧(، وكفاية النبيه )1٧/255( ألهنا ال تبطل ابلشبة، وهو املذهب. انظر: احلاوي الكبري ) 3
 (.  8/268(، وروضة الطالبني )13/124( واألّول هو املذهب املنصوص. انظر: العزيز ) 4
 ( انظر: نفس املراجع السابقة.   5
(، وحبر املذهب 19/58(، وهناية املطلب )1٧/256( هو قول اجلمهور. انظر: احلاوي الكبري ) 6
 (. 8/268) (، وروضة الطالبني13/124(، والعزيز )٧/389(، والوسيط )14/363)
 ( كذا يف )ط(، وىف )و(: تقبل هتاوان. ومل يظهر يل معناه.    ٧
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 (1).عة على رؤوسهمظة يف أمواهلم موزّ املغلّ  الدية

د لِّ فجُ  نصأو غري احمل ،مجِّ ن ابلزان فرُ صأو على احمل ،لتِّ ة فقُ دّ وكذا احلكم لو شهدوا عليه ابلر 
أو  ،أو ابلقذف ،فقطعت يده ،أو ابلقطع عمدا عدواان ،أو على انسان ابلسرقة ،ومات منه

 (2)؟الأوّ  القذف يف الزان حدّ ون ُيدّ  لكن / .بشرب اخلمر فجلد ومات فيه مث رجعوا

 ( 4)هلما؛أوّ  :أظهرمها (3)العبادي نأليب احلسفيه احتماالن  ؟فيْ وهل يرمجون أو يقتلون ابلسّ 

 (5)وذكرمها القاضي وجهني.

                                                           
 

(، وهناية 1٧/256(، واحلاوي الكبري )8/421( فاملذهب: أن عليهم الّدية. انظر: خمتصر املزين ) 1
(. وقال الشيخان: عليهم القصاص ٧/389(، والوسيط )14/364(، وبر املذهب )19/58املطلب )

. قال اهليتمي: أو للتنويع ال للتخيري ملا قدمه أن الواجب أوال القود والدية بدٌل عنه ال أو الدية مغلظة
 (.10/280(، حتفة احملتاج )8/268(، وروضة الطالبني )13/124أحدمُها. انظر: العزيز )

 (.  269- 8/268(، وروضة الطالبني )13/124: مث يقتلون. ينظر: العزيز )( قال النووي 2
أمحد بن الشيخ أيب عاصم العبادي، صاحب الرقم، أحد أصحاب الوجوه ومن كبار  ،( هو أبو احلسن 3

 سنة.  80ه عن 495فقهاء املراوزة. تويف سنة 
(، طبقات الشافعية 2/80(، طبقات الشافعية لإلسنوي )5/364) طبقات الشافعية الكربىانظر: 

 .185للحسين ص
: هذا ال يوافق مع القواعد املقررة يف كتاب بن قاضي شهبة( أظهرمها عند الشيخني: أنه يرجم، وقال  4

القصاص ألن شرط االقتصاص ابحلجر معرفة موضع اجلناية وقدر احلجر وعدده كما أوضحوه يف 
رجوم يف الزان ال تنضبط هذه األمور يف حقه قطًعا، ولو فرضنا أهنا انضبطت، فهي ال تنضبط موضعه، وامل

 أيًضا يف حق الشاهد حىت يرجم فيتعذر القصاص مبا فعل، وتعني أن يكون الصواب هو االنتقال إىل 
(، واملهمات يف شرح الروضة 269- 8/268(، وروضة الطالبني )13/124السيف. ينظر: العزيز )

  (.9/3٧8الرافعي )و 
 (.19/301( حكامها ابن الرفعة عنه. انظر: كفاية النبيه ) 5

 /أ(264)و/
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لدخوهلا  ،بشهادة الزور يرٌ تعز  (1)[أو القصاص]القذف  وال جيب عليهم مع استيفاء حدِّ 
 (2)فيهما.

 (3).ير وجهانعز ففي وجوب الت ،ولو آل األمر إىل الدية

املشروع  (4)[على الوجه]املقام  احلدّ  ألنّ  ؛اشكال ويف إجياب القصاص يف صور إجياب احلدِّ 
لقصاص املوجب للك على طريقة من مل يشرتط يف العمد فيحمل ذ ،غالًباال ُيصل به املوت 

 (6)(5)كتاب اجلراح.  لَ م أوَّ كما تقدّ   ،غالًبابه  ن يكون املوتُ وأل ،وحالرُّ  إزهاقَ  هُ أن يقصد فاعلُ 

أن القصاص أو الدية بكاملها جيب على ويل  :أحدمها (٧)؛فوجهانم معهم الدّ  ولو رجع ويلّ 
 (8).وهو األظهر عند اإلمام ،ه املباشر دون الشهودألنّ  ،الدم

                                                           
 

 ( يف )ط(: والقصاص.   1
 (. 19/29٧( انظر: كفاية النبيه ) 2
( أحدمها: ال، كالقصاص. والثاين: نعم، ألن ابلتعزيز أتديًبا خيتص ابألبدان. قال ابن الرفعة: وهذا إذا   3

ما إذا كان زان، فإن استوىف حد القذف فيظهر أال جيب، لدخوله فيه، وإال كان املشهود به غري زان، أ
 (.19/29٧فعلى اخلالف فيما إذا وجب احلد، فعفا عنه. انظر: كفاية النبيه )

 ( يف )ط(: عليه املوجه.   4
 .  /أ9/139)ط(: ( ينظر:  5
ل غالبا ويتصور أبن يشهدا به يف ( قال اهليتمي: عليه قصاص بشرطه، ومنه؛ أن يكون َجْلُد الزان يَقت 6

 (. 10/280زمن حنو حر. انظر: حتفة احملتاج )
(، وروضة الطالبني 13/125(، والعزيز )٧/34٧(، التهذيب )19/59( ينظر: هناية املطلب ) ٧
(8/269  .) 
يف أوائل اجلناايت يف  . وقال اإلسنوي: هو األصح، كذا جزم به الرافعي( هو األصح عند النووي 8

الكالم على القتل بشهادة الزور، وقال يف "الروضة" من "زوائده" هنا: إنه األصح نقاًل ودلياًل. ينظر: 
 (.  9/3٧9(، واملهمات )8/269(، وروضة الطالبني )10/130(، والعزيز )19/59هناية املطلب )
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 ،فنصفها عليه ؛ب عليهم معه كالشريكية جتالقصاص أو الدّ  أنّ  :ا عند البغويمهوأصحّ 
 (1).ونصفها عليهم

 (2).يةال الدّ وحده لزمه القصاص أو كم رجع الويلّ  ولو

نصفها عليه  ،وجب على اجلميع القصاص أو الدية املغلظةمع الشهود  ولو رجع القاضي
 (3)ب القصاص أو الدية املغلظة عليه.ونصفها عليهم. ولو رجع القاضي وحده وج

كما   ،الشهود له إذا رجعوا معه أن ال جيب عليه هنا إال نصفها ةوقياس مشارك :قال الرافعي
 (4)لو رجع بعض الشهود.

ويف وجوبه على القاضي  (5).وجب القصاص على الويلّ  ،ولو رجع القاضي والشهود والويلّ 
حه وهو موافق ملا صحّ  .الوجوب ،املذهب :قال املتويّل  (6)مان.والشهود الوجهان املتقدّ 

 (٧).البغوي

وثلثها على  ،وثلثها على القاضي ،ثلثها على الويلّ  ؛مث وإذا آل األمر إىل الدية كانت أثالاث
 ة.خاصّ  ن على الويلّ تكو  :ه اإلماموعلى ما رجحّ  (8)الشهود.

                                                           
 

 (.  ٧/34٧( ينظر: التهذيب ) 1
 (. 8/269(، وروضة الطالبني )13/125(، والعزيز )٧/34٧نظر: التهذيب )( ي 2
 ( ينظر: املراجع السابقة.   3
 (.  13/125( ينظر: العزيز ) 4
 (.  19/300(، وكفاية النبيه )13/125(، والعزيز )٧/34٧( ينظر: التهذيب ) 5
  تقدما يف هذا البحث.( أي: الوجهان يف وجوب القصاص على الشهود لو رجع ويل الّدم معهم.  6
  (.  15/355(، وكفاية النبيه )٧/34٧( ينظر: التهذيب ) ٧
 (.19/300(، وكفاية النبيه )13/125(، والعزيز )٧/34٧( ينظر: التهذيب ) 8
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إذا رجع  ها على الويلّ كاملُ   أن ال جيبَ  ؛وجوب الدية عليهم أثالاث مقتضىو  :قال الرافعي
 (2)وفيه نظر. (1).وحده

وقد  ،منها إبذن القاضي صَّ عليها القصاص فاقتُ ه تقدم أن املرأة احلامل إذا وجب أنّ  واعلم
 :والثاين .على الويل :أحدها ؛ففي من عليه ضمان اجلنني ثالثة أوجه ،هالَ علم هو والويل محَْ 

 وهذا مل يذكروه هنا. (3)،ه على القاضي فقطأنّ  . والثالث:عليهما

 :ايهواثن (4)،نعم :اأصحه ،؟ فيه ثالثة أوجهوضمانٌ  ي فهل يتعلق به قصاصٌ كز املولو رجع 
، ق به الضمان دون القصاص كواضع احلجريتعلّ  :وحكامها القاضي قولني. والثالث (5).ال

(6)البئر. وحافرِّ 

                                                           
 

 (.  13/125( ينظر: العزيز ) 1
( قال ابن الرفعة: لو صح هذا القياس، القتضى أال جيب على الشهود إذا انفردوا ابلرجوع سوى  2

النصف، بل سوى الثلث، ملا ذكران يف ابب ما جيب به القصاص: أن الشهود، والقاضي، والويل إذا 
وغريه، بل ال  رجعوا جيب على القاضي الثلث، والويل الثلث، والشهود الثلث على الصحيح عند البغوي

يطالب الشهود بشيء، بناء على أن الكل إذا رجعوا ال جيب على القاضي والشهود شيء، بل خيتص 
 (. 19/300. انظر: كفاية النبيه )ابلغرم الويل، كما هو الصحيح عند اإلمام

 (.6/309األول: أن الغرة على عاقلة الويل ألنه مباشر. ينظر: الوسيط ) ( وصحح الغزايل 3
(، 13/126: هو األوفق عند األكثرين وعزاه إىل أيب احلسن العبادي. ينظر: العزيز )( قال الرافعي 4

 (. 15/355وكفاية النبيه )
 (.  ٧/348). انظر: التهذيب ( اختاره البغوي 5
(، وكفاية النبيه 8/2٧0(، وروضة الطالبني )13/126( روى عن اجمللي، ينظر: العزيز ) 6
(15/355  .) 
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 :أما إذا قاال الشاهدين كاان كاذبني. علمنا أنّ  :يانكِّ ز امل واخلالف فيما إذا قال :قال القفال
 (2)طرده فيه أيضا.وقيل ب ( 1)عليهما. فال شيء ما كاان فاسقنيعلمنا أهنّ 

أو اقتصروا على قوهلم أخطأان  ،هوكان القاتل أو الزاين غريَ  أخطأان :أن يقولوا :الصور  الثانية
 (3)فال قصاص عليهم.

وسيأيت عن  ؛متَّ ه ال يتحَ نّ أبر عوهو يش (4).ظوقد يعزرهم القاضي لرتكهم التحفُّ  :قال القاضي
 ده.ضما يع صّ الن

كالم   مقتضىوهو  ،عليهمال يعزرهم جلواز اخلطأ  :البندنيجي وابن الصباغ والروايينوقال 
  (٧)جب عليها دوهنم.فت (6)لةققهم العاصدِّ تُ إال أن  ،ب الدية يف ماهلموجت (5) .القفال

                                                           
 

(، وكفاية النبيه 8/2٧0(، وروضة الطالبني )13/126(، والعزيز )٧/348( ينظر: التهذيب ) 1
(15/355  .) 
: وما ذكروه ظاهر، ولكن قد يتجه يف القصاص ترتيب حلالة على حالة، واألمر فيه ( قال اإلمام 2

 (.  19/59قريب. انظر: هناية املطلب )
 (.  2٧0(، وروضة الطالبني )13/126العزيز ) :( ينظر 3
. قلت: وهو كذلك يف النهاية. ينظر: هناية املطلب ( حكاه الشيخان وابن الرفعة عن اإلمام 4
 (.  19/29٧(، وكفاية النبيه )8/2٧0(، وروضة الطالبني )13/126(، والعزيز )19/58)
 ( قال اإلسنوي يف املهمات: واملعروف: عدم التعزير على خالف ما قااله، فقد جزم به القفال 5

يف آخر الباب من "تعليقته" والبندنيجي يف "تعليقته" أيًضا، وابن الصباغ يف  والقاضي أبو الطيب
يف "البحر" وأبو نصر البندنيجي يف "املعتمد" والقاضي جملي  يف "التهذيب" والروايين "الشامل" والبغوي

(، واملهمات 8/305(، والتهذيب )14/3٧٧، وحبر املذهب )53٧يف "الذخائر". ينظر: الشامل ص 
(9/3٧9.) 
 انظر تفسري كلمة الدية.. العاقلة: أي الدية(  6
 (.  19/29٧. ينظر: كفاية النبيه )( حكاه ابن الرفعة عن القفال ٧
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 ،لةثة مؤجّ ا جتب مثلّ أهنّ  (1)أطلق بعض اخلراسانيني :فة؟ قال الروايينظة أو خمفّ ب مغلّ جتوهل 
 م قصدوا عينه ابخلطأ ألهنّ  ؛وهذا خطأ .فيكون عمد خطأ ،ر فيها اخلطأ احملضه ال يتصوّ ألنّ 

 (3).الرافعي ردهأو وهذا ما  (2).يةختفيف الدّ  ؛وحكم اخلطأ والغلط،

بطن اخلالف بني أيب إسحاق وابن أيب هريرة فيما إذا ضرب  هذا اخلالف إىل وميكن ردُّ 
كدية   :اخلطأ. وقال ابن أيب هريرة إسحاق جتب ديةُ حامل فأجهضت جنينا. قال أبو 

 (5)العمد. (4)]شبه[

 (6):نياحلسعن أبي ابن كجّ  م عرفوا به، فقد حكىأهنّ  اهود وادعو ولو أنكرت العاقلة خطأ الش
 (٧)وا.وا لغرمم لو أقرّ ألهنّ  ،هلم حتليفهم :وُيتمل عندي أن يقال :قال ه ليس هلم حتليفهم.أنّ 

                                                           
 

ُخراَساُن: بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، و  .نسبة إىل خراسان(  1
تشكل الشمال الشرقي يف إيران ومشال غرب وتشتمل على أّمهات من البالد منها نيسابور وهراة ومرو. 

 أفغانستان وجزء من جنوب تركمانستان.
 (.  1/455(، مراصد االطالع )1/361(، آاثر البالد )2/350ينظر: معجم البلدان ) 
(، وروضة الطالبني 13/128. ينظر: العزيز )وغريه ( مل أجده يف البحر. ونقله عنه ابن الرفعة 2
 (.  19/298(، وكفاية النبيه )8/2٧0)
ُّ عن نصِّّ الشَّافعامة األصحاب. وقال: وحكى الَفوَرا أورده( قال: هو الذى  3 عي: أهنا جتب َحالًَّة، ينِّ

اَل قال: وأن صاحب التقريب محل النَّصَّ على ما إذا كان قد َمَضى من قبل الَقْتلِّ َثاَلُث سنني. وإن الَقفَّ 
 (.  13/128جتب َحالًَّة بكل َحاٍل؛ لِّتَـَعدِّيهِّم، وتـََعمُّدِّهِّم. ينظر: العزيز )

 ( ساقط من )و(. والزايدة من )ط(.   4
نص عليه، ألن ذلك تولد من  ، وذكر أن الشافعي( والصحيح: الثاين. اختاره القاضي أبو الطيب 5

فعله، كما لو ضربه أتديبا. حكاه ابن الرفعة أن العمراين نقله عنه يف الزوائد. ينظر: كفاية النبيه 
(16/13  . ) 
 ( هو أبو احلسني بن القطان. تقدم ترمجته.   6
 (.  19/29٧(، وكفاية النبيه )8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/129( ينظر: العزيز ) ٧
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 :اـــــــــــــــــلنـــوق (1)،[واــــــــــــمر ]غا ـــــــــــــلة بعدمــاقـــــواهم على العـــــانت دعــــــك  ال يظهر إذاــــــوهذا االحتم
ت ـــلة لو اعرتفــاقـــــــــــالوا: أن العـــــــــــــــــــــــــم قفإهنّ  (2)ا،ـــــــــــوهنــــــلمث يتحمَّ ] اينــــــــدية جتب على اجلـــــــال

 ك ويلِّّ ــــــــــــلْ مه على مِّ ا غرِّ ــــــــــم واستقرّ  ،ما غرّ ـــــــمب (3)[البهم اجلاينـــــاين، طـــــــــــــــبعد غرم اجل
 (4)م.دّ ـــــال

 ،إذا اعرتفت ابخلطأ بعد غرم اجلاين :فقد قالوا ،العاقلة ابتداءً  ب علىجت :على قولناا / وأمّ 
كما لو رجعت العني   ،ويطالبهم الويل ابلدية إن صدق اجلاين ، الدم ما أخذه من ويلّ  دُّ يسرتِّ 

 (5)املغصوبة بعد أخذ قيمتها للحيلولة.

                                                           
 

 يف )ط(: عرفوا.  ( 1
يف دية اخلطأ هل كان ابتداء وجوهبا على  ( يف وجوب الدية قوالن، وحملهما؛ اختالف قول الشافعي 2

اجلاين مث حتملها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على العاقلة. فأحدمها: إهنا جتب ابتداء على اجلاين مث 
حتملها ابملواساة. والثاين: إهنا جتب ابتداًء على العاقلة، ألهنا لو وجبت تتحملها العاقلة لوجوهبا ابلقتل و 

على غريهم، ملا انتقلت إليهم إال بعقد أو التزام، وهي تلزمهم من غري عقد وال التزام. ينظر: احلاوي 
 (.16/301(، وهناية املطلب )360-12/359الكبري )

 ( ساقط من )و(. والزايدة من )ط(.   3
(، 8/568وهو ما صححه الشاشي وابن يونس، وضّعفه الرمليُّ. انظر: النجم الوهاج ) ( ينظر: 4

 (.29/ 6(، وهناية احملتاج )16/20٧وكفاية النبيه )
 (.4/381(، وأسىن املطالب )246-16/245( ينظر: ينظر: كفاية النبيه ) 5

ما قبض من قيمتها؛ ألنه  وردّ واحليلولة: لو غصبه دابة، فضاعت، فأدى قيمتها، مث ظهرت؛ رّدت عليه، 
دت، وبقاُء العني املغصوبة؛ مينع من أخذ  أخذ قيمتها على أهنا فائتة، فكأن الفوت قد بطل ملا ُوجِّ

 قيمتها.
 (.215-214، 182/ ٧(، واحلاوي الكبري )21٧/ 8(، وخمتصر املزين )256/ 3ينظر: األم )

 /ب(264)و/
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رى أدأو ال  ،دت وأخطأ صاحيبتعمّ  :وقال اآلخر ،أخطأت :ولو قال أحد شاهدي القتل
 ،فابملخطئ خمفَّ  ختصنصفها امل ؛ب الديةوجت ،فال قصاص على واحد منهما ،أم الأخطأ 

 (1)ظ.د مغلّ تعمِّّ ابمل ختصونصفها امل

منهما  ففي وجوب القصاص على كلّ  ،دت وأخطأ شريكيتعمّ  :ولو قال كل منهما
وال خالف يف وجوب الدية عليهم  (3)جيبه ال أنّ  :هماوأصحّ  ،قوالن :وقيل (2)وجهان،

 (4).حالةً  مغلظةً 

وقال اآلخر تعمدت وأخطأ اآلخر وجب القصاص  ،د اآلخردت وتعمّ تعمّ  :ولو قال أحدمها
 (5)املنع. :هماأصحّ  ،الوجهان ؛الثاينويف  .قطًعال على األوّ 

فال قصاص  ،وقال صاحبه أخطأت وأخطأان معا ،دت أان وصاحيبتعمّ  :ولو قال أحدمها
 :هنا لكن األصحّ  ؛الوجهان ، ويف األوىلفة يف مالهلكن يلزمه نفذ الدية خمفّ  ،على الثاين
 (6)الوجوب.

د أو أخطأ، وصاحبه ه تعمّ ال أدرى أنّ  :أو قال ،دت وأخطأ صاحيبتعمّ  :أحدمهاولو قال 
 ال ميكن مراجعته فال قصاص عليه. ت أو غائبميّ 

                                                           
 

 . (8/2٧0(، وروضة الطالبني )13/126( ينظر: العزيز ) 1
 ( 13/126(، والعزيز )٧/391( ينظر: الوسيط ) 2
 (. 8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧( هو األصح. والثاين: أنه جيب. ينظر: العزيز ) 3
 ( ينظر:  نفس املراجع السابقة. 4
(، والعزيز ٧/343( األول: أنه جيب. والثاين هو األصح: أنه ال قود عليه. ينظر: التهذيب ) 5
 (. 8/2٧1روضة الطالبني )(، و 13/12٧)
 (.  8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧( هو األصح، إلقراره بتعمدمها معا. ينظر: العزيز ) 6
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 (2)فعليه القصاص. ،ت أو غائبميّ  (1)صاحبه[و  ،]صاحيبد دت وتعمّ تعمّ  :وإن قال

لى ذلك أو اقتصر ع دت وال أدري حال صاحيب. وقال صاحبه مثلَ تعمّ  :ولو قال أحدمها
 (3)ت وجب القصاص عليهما.دقوله تعمّ 

ل ويف وجوبه على األوّ  ،قطًعاعلى الثاين دان وجب القصاص تعمّ  :ولو اقتصر الثاين على قوله
 (4)وجهان.

 ،دتتعمّ  :وإن قال لزمه القصاص. ،دانتعمّ  :وقال الراجع ،اآلخر ولو رجع أحدمها وأصرّ 
 (5).صاحبه ز خطأِّ او جل ،فال

ن فإن كانوا ممّ  ؛ه يقتل بقولنالكن مل نعلم أنّ  ،دان الكذب عليهتعمّ  :إذا قالوا :الثالثة الصور 
 (٧)[لقرب]وإن كانوا ممن جيوز خفاؤه عليهم  (6)وجب القصاص. ،عليهم ذلك ال خيفى

 ه شبهُ فاملشهور أنَّ  .ه كان حمصنامل نعلم أنّ  :وكذا إذا شهدوا ابلزان وقالوا عهدهم ابإلسالم،
 (8)ال جيب به قصاص. عمدٍ 

                                                           
 

 ( كذا يف )ط(، ويف )و(: صاحبه وصاحيب؛ وهو خطأ.   1
 (. 8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧(، والعزيز )٧/343( ينظر: التهذيب ) 2
 (.8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧والعزيز )(، ٧/342( ينظر: التهذيب ) 3
 ( ينظر: نفس املراجع السابقة.   4
 (. 8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧(، والعزيز )٧/343( ينظر: التهذيب ) 5
 ( ينظر:   6
 ( يف )ط(: كقرب  ٧
(، والعزيز 19/60املطلب ): بوجوب القصاص. واملشهور األول. ينظر: هناية ( وقال اإلمام 8
 (.8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/12٧)
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  (2) (1).[اجلرحح أبسباب يقتضي رَ  جنُ ا أانّ ظننّ  :ق به ما إذا قالوالحَ وجيوز أن يُ  :قال الرافعي]

قتل به املريض دون ي ضرابً ا يف وجوبه مما لو ضرب مريضً وجه إىل ختريج  ومال اإلمام 
 (4)حنوه. وذكر الروايين (3)ه يلزمه القصاص يف األظهر.الصحيح وهو ال يعلم مبرضه فإنّ 

  (6).فأخذ به القفال (5)،يف أمواهلم كون حالةً تا أهنّ  :صفالنّ  ،يةوأما الدّ 

ص على ما إذا  ومحلوا النّ  (٧)قهم العاقلة. أن يصدِّ عليهم إاّل  مؤجلةً  جتب مثلثةً  :وقال األكثرون
ا إذا قتل مسلما يف دار احلرب بوا املسألة ممّ كان قد مضي من وقت القتل ثالث سنني. وقرّ 

 (8)فإن أوجبناها ففي ماله أو على عاقلته فيه قوالن. :الدية قوالنه كافر. ففي وجوب  أنّ ظاانّ 

                                                           
 

 ( ساقط من )ط(.  1
 (. 13/128( ينظر: العزيز ) 2
 (. 19/60( ينظر: هناية املطلب ) 3
( ذكره يف صور القتل ابملثقل، فقال: ما يقتل الصغري واملريض وجيوز أن ال يقتل الكبري والصحيح،  4

فرياعي املقتول به، فإن كان صغرياً أو مريضاً وجب فيه القود، وإن كان كبرياً صحيحاً ففيه الدية دون 
 (. 12/35القود. ينظر: حبر املذهب )

(، وكفاية النبيه 13/128(، العزيز )19/60عن النص. ينظر: هناية املطلب ) ( حكاه الفوراين 5
(19/298.) 
 (.8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/128( ينظر: العزيز ) 6
. وقوهلم: مثلثة مؤجلة: فمعناه؛ مؤجلة يف ثالث سنني. ينظر: العزيز الرافعي أورده( كذا  ٧
 (.  8/2٧1(، وروضة الطالبني )13/128)
 (.13/128(، والعزيز )19/60( ينظر: هناية املطلب ) 8



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 402 
 

إن   ،امهبفإذا رجع الشهود بعد شهادهتم  .والطالق العتقك فيما ال تدارك له :الطرف الثاين
العقوابت وال جييء فيه احلالة الثانية املتقدمة يف  ،كما مرّ   ،ف احلاكم عنهكان قبل احلكم توقّ 

  (1).ال استيفاءإذ 

 (2)،يوم احلكم قاملعتَ  ما قيمةُ رِّ إذا رجع الشاهدان بعد احلكم به غُ  ؛فأما العتق ؛وإن كان بعده
 قَ أو معلَّ  ،ولد أو أمّ  ،ارً أو مدبَـّ  ،ابً أو مكاتَـ  ،اكان قنّ   سواءٌ  ،ولو وافقهما الرقيق العتقُ  ردُّ ومل يُ 

 (4).(3)[بصفةٍ ]العتق 

 (5)انتهى .األمرين من قيمته ومال الكتابة جب أقلُّ االو  :يف املكاتب املاورديوقال 

 (٧)ماه.الشاهدان ما غرّ  يسرتدُّ  يف حياة أم الولد (6)[دمات السيِّّ ]إذا  :وينبغي أن يقال

                                                           
 

( يقصد املألف أن هنا حالتان: األوىل: إذا رجع الشهود قبل احلكم. والثانية: إذا رجعوا بعد احلكم.  1
 هذا البحث َأْن ذكر يف العقوابت ثالث حاالت؛ الثانية منها: أن يرجعوا بعد احلكم وقبل وقد تقدم يف

 االستيفاء.
 (.13/133، والعزيز )401- 13/400(، والبيان للعمراين )1٧/265( ينظر: احلاوي الكبري ) 2
يق" مباع؛ يبدو أنه ( يف )و(: يوم احلكم، ومل ترد العتق. ولو وافقهما الرقيق بصفة. وفوق كلمة "الرق 3

تصحيح... والظاهر أن يف هذا اللفظ تكرار وتصحيف، وهللا أعلم. والصحيح املثبت من )ط(، ويوافق 
 (.13/133ما يف العزيز )

 (.8/301(، والتهذيب )266- 1٧/265( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
، مث رجع الشهود. أما إذا ( ذلك إذا شهد الشهود إببراء مكاتَبه من مال كتابته، فحكم عليه بعتقه 5

شهدوا عليه بكتابة عبده، مل يُغرَّموا عند الرجوع، ينظر ما يكون من حال املكاَتب...كما أييت. انظر: 
 (. 1٧/266احلاوي الكبري )

 (. 19/289( يف )و( و )ط(: ماتت أم السيد. والصواب: املثبت، وهو موافق ملا يف كفاية النبيه ) 6
ملعىن؛ ما ذكره األصحاب فيمن غصب أمَّ الولد، أنه إذا ُغرِّمها، مث مات السيد (  وقريب من هذا ا ٧

ْوىَل، ألن الرق صار مستهلَكها حبكم املوت عليه.
َ
 = املغصوب منه، عتقت، ووجب رّد قيمتِّها من تركة امل
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 (3).ماهمما غرِّ  (2)ج من الثلثرَ يسرتدان ما خيُ  ،يف حياته ومل يرجع رِّ املدبَّ  دُ مات سيّ  (1)[وإذا]

وإن   ،رجوع الف فإن كانت قيمته مائة أو أقلّ  ،امث رجع ،ه أعتقه على مائة مثالأبنّ  شهداولو 
 :قال الرافعي (4)على مال.يف نظريه يف الطالق  اآليت /ا يرجع به اخلالفمكانت أكثر ففي

 (6).(5)[قيفرّ ]وميكن أن 

 (٧)القيمة.ما ما يف احلال، فإذا مات غرِّ رجعا بعد احلكم مل يغرّ ولو شهدا بتدبري أو استيالد مث 

ا كالشهادة أهنّ  :هماأصحّ  ؛فوجهان ،مث رجعا ،ولو شهدا بتعليق العتق أو الطالق بصفة
 (9).ال غرم :واثنيهما (8).ابلتدبري

ه يرجع  أنّ  :أحدمها :ُيتمل وجهني :قال القاضي ،ولو شهدا بشراء من يعتق عليه مث رجعا
 (10)واثنيهما: ال. .ققكالع

                                                           
 

الطالب (، واملطلب العايل حتقيق 19٧- 19/196(، وهناية املطلب )٧/145انظر: احلاوي الكبري ) =
 .18٧احلسن بن مصطفى ص 

 ( يف )ط(: وأنه إذا  1
( ألن التدبري تربع يلزم بعد املوت، فكان حكُمه وصيًة، وهو اختيار املزين. ينظر: خمتصر املزين  2
 (.19/308(، وهناية املطلب )6/106(، واحلاوي الكبري )8/282)
 (.  19/289(، وكفاية النبيه )13/132(، والعزيز )8/389( ينظر: البيان للعمراين ) 3
 (.19/290(، وكفاية النبيه )262-8/261( ينظر/ البيان للعمراين ) 4
 ( يف )ط(: يعرف  5
 (.19/290(، وكفاية النبيه )13/133( ينظر: العزيز ) 6
 (.8/2٧3(، وروضة الطالبني )13/132( ينظر: العزيز ) ٧
 (.13/132(، والعزيز )8/301( ينظر: التهذيب ) 8
 (.8/2٧4(، وروضة الطالبني )13/132( ينظر: العزيز ) 9

 (، .13/132( ينظر: العزيز ) 10

 /أ(265)و/
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، وهل يغرمان قيمته أو ما يزيد من ظاهرًاالعبد النجوم عتق  ىوأدّ  ،ولو شهدا بكتابة مث رجعا
 (2)فال غرم. هاوإن مل يؤدّ  (1)فيه وجهان. ؟قيمته على النجوم

على  ؛وحنوه ،و فرسهأ ،بوقف داره (3)[شهدوا]والشهادة ابلوقف كالشهادة ابلعتق، فإذا 
 (4)ان القيمة.ـــــــــــمل يبطل الوقف ويغرم ،ا بعد احلكم بهـــــــــــورجع ،امةـــــــــــأو جهة ع ،معنيَّ 

 مثّ  (8)وضٍ ــــأو طالقها بع (٧)[(6)ثةِّ أو الثال (5)كالثالثِّ ]فإن شهدا بطالق ابئن  ؛طالقـا الـــــوأم
  .ان مهر املثلـــــــول يغرمــــــــان. فإن كان بعد الدخـــــــراق لكن يغرمالفِّ  دُّ رَ م مل يُـ ــــا بعد احلكـــــــرجع

 (9)ى.ان فيه مسمَّ ـــــــــــى إن كان املسمَّ ـــــــــــما يغرّ ـــــــــــمأهنّ  وفيه قولٌ 

                                                           
 

َُؤدَّى من َكسبِّهِّ، وَكْسُبُه للسَّيِّّدِّ. قال  1
. والثاين: مجيع القِّيَمةِّ؛ ألن امل ( أحدمها: ما بني قِّيَمتِّهِّ وبني النُُّجومِّ

(، وكفاية 133-13/132(، والعزيز )1٧/266اخلادم: واملذهب األول. ينظر: احلاوي الكبري ) يف
 (.290 - 19/289النبيه )

  (.19/289( ينظر: كفاية النبيه ) 2
 ( يف )ط(: شهد  3
 (.19/290( ينظر: كفاية النبيه ) 4
: ال بدعة يف مجع الطلقات الثالث، لكن األفضل تفريقهن على . قال النووي( أي: الطلقات الثالث 5

 (. 6/10األقراء. ينظر: روضة الطالبني )
 ( أي: الطلقة الثالثة.   6
 ( كذا يف )ط(، ويف )و(: ابلثالث أو الثالثة. ولفظ )ط( أرجح على ما سيأيت بعد قليل. وهللا أعلم   ٧
 ( يقصد به اخللع.   8
(، وكفاية 8/2٧2(، وروضة الطالبني )13/129( املذهب: أهنم يغرمون مهر املثل. ينظر: العزيز ) 9

 (.19/290النبيه )
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فنحل  ،ابطًناال  ظاهرًاا هذه الشهادة إن كانت زورا توجب حترميً  الذي أراه أنّ  :وقال الروايين
فال يرجع  ،له (1)[مبساعدهتا]فإن وصل إىل االستمتاع  ؛فينظر يف حال الزوج ،له يف الباطن

 (2).رجع عليهما ابملهر ،الزوج مبهرها عليهما، فإن مل يصل إليه

ما أهنّ  (5)والربيع (4).املثل ما يغرمان مهرُ أهنّ  (3)وإن كان قبل الدخول فقد روى املزين وحرملة
 (6).هنصفُ يغرمان 

 .يهما طرقوف

 ما يغرمان مجيعُ أهنّ  :اهوأصح ،ال يغرمان إال النصف :أحدها ،أن فيه أربعة أقوال :أحدها
 ه.: يغرمان مجيعُ والرابع .ىيغرمان نصف املسمّ  :واثلثها وهو قدميٌ  (٧).املهر

 .لالقطع ابألوّ  :والثاين

 .القطع ابلثاين (8):[لثوالثا]

                                                           
 

 ( يف )ط(: ملساعدهتا 1
 (.14/3٧0( ينظر: حبر املذهب ) 2
  هو حرملة بن ُيي أحد رواة املذهب اجلديد. تقدم ترمجته.(  3
، ومعىن قوله املعروف؛ أن يطرح عنهم ذلك ن غري الشافعي( قال املزين: ينبغي أن يكون هذا غلطا م 4

(، وكفاية 13/129(، والعزيز )8/421بنصف مهر مثلها إذا مل يكن دخل هبا. ينظر: خمتصر املزين )
 (.19/292النبيه )

 ( الربيع املرادي، تقدم ترمجته.  5
( واملذهب: وجوب النصف يف الرضاع، ومجيع مهر املثل يف الرجوع عن الشهادة. ينظر:  6

 (.  8/2٧2(، وروضة الطالبني )13/130(، والعزيز )8/300التهذيب)
 هو املذهب كما تقدم.  و (  ٧
 ( يف )و(، و )ط(: الثاين. وهو خطأ يف الرتقيم، والصحيح: املثبت. 8
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وإن مل  ،املثل غرما مهرُ  ،م هلا الصداقإن كان سلّ أن الزوج  :عن أيب إسحاق (1)[والرابع]
 (2)ه.رما نصفُ غُ  ،يكن سّلمه

 (4).أرابعه (3)[ثالثة]غرما  ،رابعههلا ثالثة أ مسلّ وعلى هذا لو كان  :قال القاضي

 وإاّل  ،الزوج إن قدر على االستمتاع هبا مل يرجع أنّ  (5):[خامس  ] املاورديوجييء على طريق 
 (6)رجع.

 (٧)األقوال. ؟وفيما يرجع به 

فقضي القاضي  ،رضفوشهدا ابلطالق قبل الدخول وال (8)،تفويض نكاحَ  ولو كان النكاحُ 

                                                           
 

 ( يف )ط(:  اخلامس 1
 (. 292-19/291(، وكفاية النبيه )13/130ر: العزيز )( ينظ 2
 ( يف )ط(: ثلثة.   3
 (. 19/292( ينظر: كفاية النبيه ) 4
 ( يف )ط(: سادس  5
 (.19/291(، وكفية النبيه )1٧/263(  ينظر: احلاوي الكبري ) 6
 (.  19/293( ينظر: كفاية النبيه ) ٧
والتفويض يف انكاح: هو التزويج بال مهر. وشرعا:  .إليهالتفويض: من فوض إليه األمر أي: رده (   8

(، 3/1099اح اتج اللغة ). ينظر: الصحدون تسمية مهر وال إسقاطه وال صرفه حلكم أحد تزويج عقد
 .1٧1حدود ابن رفعة ص وشرح 
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التفويض رة صو يف غري  (2)]كما[ما يغرمان جاء القوالن يف أهنّ  ،مث رجعا (1)ابلطالق واملتعة،
 (3)وبه أجاب ابن احلداد ،يغرمان املتعة اليت غرمها الزوج :املثل أو نصفه. وعلى الثالثمبهر 
 هنا. املاورديجتيء طريقة و  (4) أن يكون على القدمي.وه فيه إاّل ؤ وخطَّ 

ثلث ما كاان  ؛الذي يغرمانه أنّ  :فيما إذا كانت الشهادة ابلطلقة الثالثة املاوردي حكىو 
غرما  ؛وإن كان بطلقتني ،غرما الثلث ؛فإن كان بطلقة .يغرمانه إذا كانت الشهادة ابلثالث

 (5)م.على اخلالف املتقدِّ  ،الثلثني

الكربى  احلرمةُ  ترتتبهل  قةً الطلقات الثالث إذا وقعت متفرِّ  م أنّ على خالف تقدّ  وهذا مبنّ 
 (6)األخرية؟ها أو على كلّ  عليها

                                                           
 

َعًة، واالسم منه متاع، املتاع: املنفعة، ومنه متعة الطالق: ما (  1 ُيمم به املرأة املتعة: مصدر من مّتعه ُمتـْ
(، 4/14بعد الطالق؛ ألنه انتفاع. وشرعا: ما يعطيه الزوُج الزوجة لطالقه إايها. ينظر: هتذيب اللغة )

 . 183(، شرح حدود ابن عرفة ص 1/٧62(، والقاموس احمليط )3/1282الصحاح اتج اللغة )
 (.  13/131ثبت موافق ملا يف العزيز )( ساقط من )و( و )ط(، وامل 2
و أبو بكر، حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين املصري، املعروف اببن احلداد. أخذ الفقه ه(  3

له  وغريه. اْبُن زواَلقوغريمها.  وأخذ عنه  وعن بشر بن نصرعن أيب سعيد حممد بن عقيل الفراييب 
وجامع الفقه. تويف  ، وأدب القضاء، وكتاب الباهر يف الفقه،املسائل املؤدايت املشهور بفروع ابن احلداد

 ه.345ه وقيل 344سنة 
بن (، وطبقات الشافعية ال1/258(، وطبقات الشافعيني )3/٧9) طبقات الشافعية الكربىينظر: 

 . (131-1/130) قاضي شهبة
 (.19/291(، وكفاية النبيه )13/131(  ينظر: العزيز ) 4
 (294- 19/293(، وكفاية النبيه )265- 1٧/264(  ينظر: احلاوي الكبري ) 5
  /ب.8/88ينظر: )ط(: (  6
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لفا يغرمان أ :ابن احلداد وتبعه البغويقال  ،ه طلقها على ألف ومهر مثلها ألفانولو شهدا أنّ 
كما لو   ،ونصفه قبله ،عليهما مهر املثل بعد الدخول :وقال ابن كج (1)ووصل إليه منها ألف.

 رُّ يقَ  ،هضبيقعيه. وإن مل دّ يا ال ألهنّ  ،واأللفان قبضه حمفوظ عند املرأة ،عوضا (2)[يذكرا]مل 
 (3) ه.يّدعيَ عندها إىل أن 

 امبا معليه تْ رجعَ  ،]اخللعإن كانت شهادهتما على الزوجة إلنكارها  :والروايين املاورديوقال 
 (4)[اوإن كانت على الزوج إلنكاره .أي على الصحيح يف غرم شهود املال إذا رجعوا ،غرماها

. شيًئامل يغرما  ؛املثل مهرفإن كان العوض قدر  ،الطالق (5)[عقد اخللع، فقد كانوا ألزموه]
مثل  كان الثمنُ   ؛ فإنكما لو شهدا بشفعةما له الباقي من مهر املثل.  غرّ  ؛وإن كان أقل

فإن كان  ؛وكما لو شهدا ببيع .نوا فاضل القيمةضمِّّ  ،وإن كان أقلُّ  ،ال شيء عليها ،القيمة
 (6)غرما الباقي. ،وإن كان أقلّ  .ال شيء عليهما ،الثمن مثل القيمة

وحنوها إذا  ،والفسخ ابلعيب ،عانواللِّّ  ،مما يوجب الفرقة كالرضاع احملرِّ  بكلّ وحكم الشهادة 
 (8)حكم الطالق / البائن. ،عنه بعد احلكم (٧)[رجعا]

                                                           
 

 (. 19/295(، وكفاية النبيه )8/300( ينظر: التهذيب ) 1
 ( يف )ط(: يذكر  2
 (. 19/295(، وكفاية النبيه )13/131( ينظر: العزيز ) 3
 ( ساقط من )و(.   4
 (.1٧/265املثبت من احلاوي والبحر. ينظر: احلاوي الكبري )( ساقط من )و( و )ط(، و  5
 (. 19/294(، وكفاية النبيه )14/3٧1(، وحبر املذهب )1٧/265( ينظر: احلاوي الكبري ) 6
 ( يف )ط(: رجعوا    ٧
 (.   13/129(  ينظر: العزيز ) 8

 /ب(265)و/
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فالعن احلاكم  لو شهدا على رجل بقذف امرأته :تقدمةامل تهتفريعا على طريق املاورديقال 
 ،القذف حىت العن حدَّ  فإن أمن الزوجُ  ،. وأما يف الباطنظاهرًات الفرقة عمث رجعا وق ،بينهما

وال  ،ابطًناقع ، مل توإن خاف منه .وال رجوع له على الشاهدين ،وقعت يف الباطن أيضا
 (1).هُ تْ عَ ويرجع إن منَـ  ،من نفسها هُ تْ مكنَـ أيرجع عليهما إن 

 ؛أوجه فأربعة رجعياوإن كان الطالق 

 (2).املاورديوجزم به  ،سواء رجع أم ال شيًئاما ال يغرمان أهنّ  :أحدها

 (3).وجزم به البغوي ،ما يغرمان كما يف البائن وهو األظهر عند القاضيأهنّ  :واثنيها

على ]وإن مل يراجعها  ،هاله اسرتد (4)[غرماه]فإن  ،شيًئاإن راجعها مل يغرما له  :واثلثها
 .(5)[ماله

وإن  ،املأخوذ يف ملكه فإن انقضت العدة ومل يراجع استقرّ  ،يف احلال (6)[يغرمان] :والرابع 
 (٧).اراجع اسرتد

                                                           
 

 (.    1٧/263( ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 (.   8/2٧2(، وروضة الطالبني )13/131(، والعزيز )1٧/264( هو املذهب. ينظر: احلاوي الكبري ) 2
 (.    19/294(، وكفاية النبيه )8/301( ينظر: التهذيب ) 3
 ( يف )ط(: كاان غرما   4
 ( يف )ط(: غرما له  5
 ( يف )ط(: يغرمون  6
 (.   8/2٧2( ينظر: روضة الطالبني ) ٧
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 فروع

ه  نة على أنّ فقامت بيّ  ،لو رجعا بعد أن حكم القاضي بشهادهتما ابلطالق (1)[أحدها:] 
ولو غرما قبل قيام  .مل يلزمهما شيء ،ا ابنت من قبلأو على أهنّ  ،م  حمرِّ  كان بينهما رضاع  

 (2)املغروم. ااسرتدنة البيّ 

قال  ،مث رجعا ،القاضي بشهادهتما وقضى ،ا زوجة زيد أبلفشهد على امرأة أهنّ  :الثاين
إن كان بعد الدخول غرما ما نقص عن مهر املثل  :وقال ابن الصباغ (3)يهما.لغرم ع :البغوي

 (4).إن كان األلف دونه

 (5).وهذا ما أطلقه ابن كجّ  :قال الرافعيما نقص، وإن كان قبله مث دخل هبا ينبغي أن يغرما 
صنف واحد من الذكور أو اإلانث  تهن يفرض واحملكوم بشهادأإما  ؛مُ الرجوع املغرِّ  :الثالث

ذكور وإانث فيما لشهادة  ،أو واحملكوم بشهادته صنفان ،نّ هُ دَ حْ وَ  نّ فيما يثبت بشهادهت
 دخل فيه.النساء م

القتل أو  كم يفكما لو حُ النصاب،   فإن كانوا قدرَ  .أن يكون صنفا واحدا :لالقسم األوّ 
 .فحكمه النصف ؛وإن رجع أحدمها .فالغرم عليهما ابلسوية ،مث رجعا ،العتق بشهادة رجلني

                                                           
 

 .)و(، واملثبت من )ط( ساقط من(  1
 (.    8/2٧2(، وروضة الطالبني )13/131( ينظر: العزيز ) 2
 (.    8/301( ينظر: التهذيب ) 3
 (.8/2٧2، وروضة الطالبني )519الشامل ص ينظر: (  4
 (.   13/131(  ينظر: العزيز ) 5
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فعليه  ،وإن رجع بعضهم ،أربعة، فإن رجعوا فعليهم الدية أرابعا جم يف الزان بشهادةوكما لو رُ 
 (1).تهحصّ 

فالغرم  فإن رجع الكلُّ  ،أو ابلزان مخسةٌ  ،كما لو شهد ابلعتق والقتل ثالثةٌ   ،وإن زادوا عليه
 صاب أو ال.النّ  ا أن يثبت قدرُ فإمّ  ؛إن رجع البعض .ةعليهم ابلسويّ 

 ؛قوالن :وقيل ،فوجهانو رجع من الثالثة أو اخلمسة واحد، كما ل  ،أن يثبت احلالة األوىل:
 (2).ع على الكلِّّ ه من الغرم إذا وزِّ تُ أن الراجع حصّ  :واثنيهما .ه ال يلزمه شيءأنّ  :هماأصحّ 

 :واثنيها (3)جيب. :أحدها ؛ان على ثالثة أوجهالقتل والزّ  يتوجوب القصاص يف مسأل ويف 
 (5).، وهو األصحّ انه جيب القصاص يف القتل دون الزّ أنّ  :واثلثها (4)ال.

عه ه فرّ ُيتمل أنّ و  (6).مفإن مذهبه أن ال غرم على الراجح كما تقدّ  ؛وقول ابن احلداد مشكل
 (٧)يف وجوب الغرم.على قول أيب إسحاق 

 ،كما لو رجع من الثالثة أو اخلمسة اثنان  ، بعض النصابن ال يثبت إاّل أ :احلالة الثانية
 فينبن على الوجهني يف احلالة األوىل.

                                                           
 

 (.٧5-8/2٧4(، وروضة الطالبني )13/133( ينظر: العزيز ) 1
(، 13/134(، والعزيز )٧/343(، والتهذيب )19/61ول. ينظر: هناية املطلب )( واملذهب: األ 2

 (.    8/2٧5وروضة الطالبني )
 .    ( هو قول القفال 3
 (.    8/2٧5(، وروضة الطالبني )٧/343. ينظر: التهذيب )( هو قول املزين وأيب إسحاق والبغوي 4
 (.    13/39٧( ينظر: البيان للعمراين ) 5
 (.   9/384(، واملهمات )13/134( جزم به اإلسنوي أنه رآه يف فروع ابن احلداد. ينظر: العزيز ) 6
 (.13/134( ينظر: العزيز ) ٧
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 ضة من بعّ وحصَّ  ،ع املغروم هنا على النصابم على من رجع مث يوزَّ ه ال غر فعلى الصحيح أنّ 
 ،ةيكون نصفه على الراجعني ابلسويّ  ؛صورة الثالثة ة. ففيع على من رجع ابلسويّ منه يوزّ 

ه جيب نّ وعلى القول أب .على الراجعني ربع الغرم ؛صورة اخلمسة ويفلبقاء نصف النصاب. 
صورة  ويف هم أوجبنا يف صورة الثالثة ثلثي الغرم،؛ لو رجعوا كلّ ته من الغرمع حصَّ جعلى الرا

 (3)الصباغ الثاين. وابنُ  (2)،لَ األوّ  ح مجاعةُ وصحّ  (1) .اخلمسة مخساه كما هناك

 ،النساء مدخلفيما لشهادة  ذكورا وإاناث ،أن يكون احملكوم بشهادته صنفان :القسم الثاين
 :وهو ضرابن

فإذا شهد الصنفان مبال وحصل  ،وهو األموال ؛ما ال يثبت بشهادهتن / وحدهنّ  :أحدها
نصف ف ،مث رجعوا (4)[نامرأاتو ]أبن شهد به رجل  ،العدد املعترب ا علىيدز فإن مل ي ،رجوعٌ 

 (5).من املرأتني. وإن رجع بعضهم فعليه حصته وربعه على كلّ  ،الغرم على الرجل

 :فوجهان ،وإن زادوا عليه كما لو شهد رجل وعشرة نسوة

نصف ما جيب  (٧)ةواحد (6)[كلّ ]امرأتني منزلة رجل فيجب على  ه ينزل كلّ أنّ  :أحدمها
                                                           

 

 (.   13/134(  ينظر: العزيز ) 1
(، ٧/344(، والتهذيب )19/61والنووي، وهو األصح. ينظر: هناية املطلب ) ( كاإلمام والبغوي 2

 (.    8/2٧5وروضة الطالبني )
( وعلل أن اإلتالف حصل بشهادهتم، فوجب الضمان بعددهم كما لو كانوا اثنني. ينظر: الشامل  3

 .524ص
 ( يف )و( و )ط(: وامرأتني، وهو خطأ، والصحيح: املثبت.      4
 (.    19/61(، وهناية املطلب )1٧/26٧، واحلاوي الكبري )525الشامل ص( ينظر:  5
 ( سقط من )ط( 6
   : واحد. والصحيح املثبت. وهللا أعلم.( كذا يف النسختني )و( و )ط( ٧

 /أ(266)و/
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وهو جواب أكثر  ،واحدة نصفه وعلى كلّ  ،فيجب يف مثالنا على الرجل السدس ،عليه
  (2)نفي اخلالف فيه القاضي الطربي ادعىو  (1)ني.العراقيّ 

أن جيب على الرجل الشطر  يف املعىن ى: هو أقو وقال الرافعي .وهو اختيار املراوزة :واثنيهما
 (3)ر.ثُ أو كَ  عددهنّ  قلّ  وعلى النسوة الشطر

جيب على النسوة  :أحدمها :فوجهان ،مث رجعوا نسوةٍ  وعلى هذا فلو شهد به رجالن وعشرُ 
 (4): الثلث.والثاين. النصف

جيب  :وُيتمل أن يقال (5)فاألظهر أن على الرجلني الثلثني. ،ولو شهد رجالن وامرأاتن
 (6)عليهما النصف وعلى املرأتني النصف.

ل وعلى الوجه األوّ  ،فعليه النصف يف األصحّ  لو رجع الرجل دوهننّ  :لويف املثال األوّ 
 (٧)ه.داسِّ أسْ  ةُ سَ وعلى اآلخر مخَْ  ،النصف السدس. ولو رجع النسوة دونه فعليهنّ 

                                                           
 

(، 8/302(، والتهيب )8/322(، وحلة العلماء )1٧/268( وهو املذهب. ينظر: احلاوي الكبري ) 1
    (. 8/2٧5وروضة الطالبني )

 .   615ص ( ينظر: التعليقة الكربى  2
 (.    13/136( ينظر: العزيز ) 3
 (.     19/315(ينظر: كفاية النبيه ) 4
 (.     13/39( ينظر: حبر املذهب ) 5
 (.     1٧/269( ينظر: احلاوي الكبري ) 6
لطالبني (، وروضة ا13/136(، والعزيز )1٧/268، واحلاوي الكبري )525( ينظر: الشامل ص  ٧
(8/2٧6.) 
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، وال شيء عليهن، فعليه النصف ،قنا برجوع الرجل نصف الغرم فرجع معه مثان نسوةوإذا علّ 
أربعة أمخاس   ل عليهنّ وعلى الوجه األوّ  .إال النصف ه ال يثبت بشهادهتنّ على أنّ  بناءً 

 (1).كما لو رجع الكلّ   ،النصف

شار عليهن تسعة أع :لوعلى األوّ  .الربع على التسعِّ و  ،ولو رجع مع تسع نسوة فعليه النصف
أربعة  ل عليهنّ وعلى األوّ  ،شيء عليهن على األصحوإن رجع مثان نسوة فقط فال  .النصف
 (2)لنصف.أمخاس ا

 :لوعلى األوّ  ،عليهما ربع الغرم :ولو شهد رجالن وامرأاتن فرجع رجل وامرأة فعلى األصح
 .نصفه

، وعلى الرجلني متام ال شيء على املرأة :قال القاضي يف احلدود ،ولو شهد رجالن وامرأة
 (4).وهو قياس ما مرَّ  (3) ،عليها اخلمس :وقال هناالغرم. 

فيه فيما إذا شهدوا  رُ تصوَّ ه يُ ب أبنّ يجِّ وأُ  ،ر عليهكِّ نْ وأُ  (5)هذا الضرب يف العتق وفرض الغزايل
 ويف غري ذلك على خالف فيه. .النجم األخري على الصحيح اءدأب

 ؛الشهود على النصابد يز فإن مل  ،كالرضاع  وحدهنّ  ما يثبت بشهادهتنّ  :الضرب الثاين
 فعليه  ،وإن رجع بعضهم]املرأتني الربع إذا رجعوا.  وعلى كلِّّ  ،فنصف الغرم على الرجل

                                                           
 

 (.    8/2٧6(، وروضة الطالبني )13/136( ينظر: العزيز ) 1
 ( ينظر: املراجع السابقة.  2
 (.     19/315( ينظر: كفاية النبيه ) 3
 .   رجلٍ  ل كّل امرأتني منزلةَ ينز على ت(  أي:  4
 (.٧/392ينظر: الوسيط )(  5
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كم مث ا احل قَ رَّ فَ فَـ م كما لو شهد رجل وعشرة نسوة برضاع حمرِّ   ،وإذا زادوا عليه .هتُ حصَّ 
نصف  هنّ وعلى كل من ،فعلى الرجل سدس ،ع عليهموزَّ أن الغرم يُ  :فاملذهب( 1)رجعوا[

 .لم على الرجل كما يف األوّ أن شطر الغر  :وفيه وجه بعيد (3).(2)[سدس]

فال  ،أو ستّ  ،أو مخس ،أو أربع ،أو ثالث ،أو اثنتني ،أو مع امرأة ،وإن رجع الرجل وحده
ته من الغرم وهو سدس ع حصّ وعلى اآلخر جتب على الراج (4)،غرم عليهم على الصحيح

 (5)ونصفه على املرأة.، على الرجل

على الرجل  ،عشر تسعة من اثَنْ  يهم وهتُ عليهم حصّ  :فعلى الثاين ،ولو رجع معه سبع نسوة
ا على م يْ ثَ لُ ثُـ  امرأة سهم. وعلى الصحيح عليهم ربع الغرم على الرجل وعلى كلِّّ  ،سهمان

 (6)املرأة.

 (٧).واختاره ابن الصباغ ،يف نظري املسألة إىل النصّ  لَ األوّ  ونسب الروايين

                                                           
 

 ( ساقط من )و(.   1
     يف )و(: السدس، واملثبت من )ط(. ( 2
(، ٧/392(، والوسيط )19/64( املذهب: أنه ينزل كل امرأتني منزلة الرجل. ينظر: هناية املطلب ) 3

 (.      13/135العزيز )
(، والعزيز 14/346( ألن الرضاع يثبت أبربع نسوة، تقوم احلجة هبن. ينظر: حبر املذهب ) 4
 (.8/2٧6) (، وروضة الطالبني13/135)
 (.8/2٧6(، وروضة الطالبني )13/135( ينظر: العزيز ) 5
 (.8/2٧6(، وروضة الطالبني )13/135( لبطالن احلجة. ينظر: العزيز ) 6
 (.14/3٧5، وحبر املذهب )525( واملذهب األّول، كما تقدم. ينظر: الشامل ص ٧
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وعلى الوجه  ،وإن رجع معه مثان فعليهم نصف الغرم، وإن رجع معه تسع فعليهم ثالثة أرابعه
نصف الغرم  فعليهنّ  ،هم. ولو رجع النساء وحدهنّ هم لو رجعوا كلّ تِّ عليهم متام حصَّ  :الثاين

 (1)على الثاين. مخسة أسداسهعلى األظهر، و 

 :وقيل ،قوالن (2)إذا رجعوا بعد الرجم اإلحصانشهود بق الضمان يف تعلّ  :الفرع الرابع
 (3).املاورديه حوصحّ  ،نعم :أحدمها ؛وجهان

ة القاذف يّ كما لو شهدوا حبرِّ ال،   :هماوأصحّ  .لزمهم القصاص ، مجيعادانتعمّ  (4)[قاال]فلو 
 (5)على املذهب. ،مث رجعوا رِّ احلحّد  دَّ فحُ 

ان عن شهادة الزِّ تأخر تأو  ،فال يغرم شهوده اإلحصانشهادة  تتقّدمبني أن  / فارقٌ  وفيه وجهٌ 
 (6)فيغرمون.

  أو ال. لرجوعاب وجوب الغرم عليهما بني أن ينفردوا وال فرق يف

                                                           
 

 (.8/2٧6(، وروضة الطالبني )13/135، والعزيز )526( ينظر: الشامل ص  1
َي  . والرجم: اسم ملا يرجم به،الضَّْرُب ابحلِّجارَةِّ : ( الرَّْجمُ  2 ، والرِّجاُم: احلجارُة، فُسمِّّ وأْصُله مِّن الرِّجامِّ

(، التعريفات 6/119وشرعا: قتل الزاين احملصن ابحلجارة حدا. ينظر: العني ) الضَّْرُب ابلرِّجامِّ َرمْجًا.
 .٧6ص
، وروضة الطالبني 529(، الشامل ص 1٧/260( و )13/23٧( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
(8/2٧6.) 
 ( يف )ط(: قالوا 4
(، النجم الوهاج يف شرح املنهاج 19/303(، وكفاية النبيه )1٧/260( ينظر: حلاوي الكبري ) 5
(10/384.)  
 (.٧/345(، والتهذيب )13/23٧( حكي عن أيب علي بن أيب هريرة. ينظر: احلاوي الكبري ) 6

 /ب(266)و/
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وجيراين  ،اقتعليق الطالق أو االعت يْ يف شاهدي حصول الصفة مع شاهدَ  النألوّ ا جريَ وأُ 
على  ال النصفيغرمون غرموا الثلث  :فإن قلنا (1).كما مرّ ،يف شهود التزكية إذا رجعوا 

 (2).الصحيح

وجيراين يف شهود التزكية على قولنا يغرمون، وال جيراين يف شهود الصفة، بل جيب النصف 
 (4)نصائبهما. (3)]لتساوي[ قطًعا

لو ال تثبت إال أبربعة كالّزان فينعكس احلكم. وإذا عرف ذلك،  وقد تكون الصفةٌ  قلت:
بشهود الزان  ، ورجعوا مجيعا بعد الرجم، فالضمان خمتصّ إلحصانشهد أربعة ابلزان وآخران اب

 (5)على الصحيح. وعليهم كّلهم نصفني يف قول، وأثالاث يف قول.

على الصحيح يف ختصيص  (6)خاصة، فال شيء ]عليه[ اإلحصانولو رجع أحد شاهَدْي 

                                                           
 

(، ٧/321(، والوسيط )61-19/60، وهناية املطلب )640-639( ينظر: التعليقة للطربي ص  1
 (.    8/301والتهذيب )

(، وكفاية 19/13٧(، والعزيز )٧/345(، والتهذيب )19/323( هو األصح. ينظر: هناية املطلب ) 2
 (.    19/304النبيه )

 ( يف )و(: للتساوي، والصحيح املثبت من )ط(.      3
: يغرمون قطعا. وفيه وجه أهنم ال يغرمون، ألهنم مل يشهدوا مبوجب عقوبة ( هو املذهب. قال النووي 4

 (.    10/285(، وحتفة احملتاج )8/2٧٧وإاما وصفوه بصفة كمال. انظر: روضة الطالبني )
: أنه ال غرم على شهود اإلحصان، ولكن لو قيل ابلتغرمي؛ األصح الغرم على اجلميع أثالاث. واألظهر(  5

 (.      8/2٧٧(، وروضة الطالبني )13/138(، والعزيز )٧/344ينظر: التهذيب )
 ( يف )ط(: عليهما.  6
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ه ه على الصنفني أثالاث، وربعه على القول أبنّ الغرم بشهود الزان، وعليه سدسه على القول أبنّ 
 (2).(1)بينهما ]أنصافا[

ه ال شيء على شاهدي ولو رجع واحد من شهود الزان خاصة، فعليه الربع على القول أبنّ 
ه على القول أنّ  (3)الغرم بني الصنفني أثالاث، ]والثمن[ لقول أبنّ ، والسدس على ااإلحصان

 (4)بينهم نصفني.

 (5)[فعليه] ،اإلحصانم شهود غرِّ نفإن مل  ،مث رجع أحدهم ،اإلحصانو  لو شهد أربعة ابلزانو 
الربع أيضا. ع مع بقاء من تقوم احلجة به فعليه فإن غرمنا الراج ؛وإن غرمناهم (6)غرم.ربع ال

 (٧)[مثن]فإن نصفنا فعليه  ؛سبب الزان ما. وأاإلحصانبسبب  نغرمه فال غرم عليهوإن مل 
(8)ثنا فعليه سدسه.الغرم. وإن ثلّ 

                                                           
 

 ( يف )ط(: أيضا أنصافا  1
 (.    8/288(، روضة الطالبني )8/345( ينظر: التهذيب ) 2
( يف النسختني )و( و )ط(: السدس، ولكنه خطأ، والصحيح: الثمن؛ ألن النصف يوزع على شهود  3

 (.        13/138(، والعزيز )٧/345الزان أرابعا. واملثبت موافق ملا يف التهذيب )
 ( ينظر: نفس املراجع السابقة.     4
 (.     13/138. وينظر: العزيز )( يف النسختني: فعليهم، وهو خطأ والصحيح حسب السياق: املثبت 5
 (.    ٧/346( هو األصح. ينظر: التهذيب ) 6
 ( يف )ط(: من.  ٧
 (.    13/138(، والعزيز )4٧- ٧/346(، والتهذيب )19/62( ينظر: هناية املطلب ) 8
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والثلث على  (3)،والربع على الثاين ،(2)نْي لَ النصف على األوّ  (1)[فعليهما]ولو رجع اثنان 
 (5).(4)الثالث

غرم شهود ن. فإن مل اإلحصان حجةِّ  الزان ونصفَ  ةَ أرابع حجّ  ثالثةُ  لُّ ظِّ ت ؛ولو رجع ثالثة
واحد ابلرجوع عن  فعلى كلّ  ؛فنامناهم فإن نصّ فعليهم ثالثة أرابع الغرم. وإن غرّ  اإلحصان

توزيعا لنصف غرم  نصف سدسه اإلحصانوابلرجوع عن شهادة  ،شهادة الزان مثن الغرم
واحد ابلرجوع عن شهادة الزان سدس الغرم توزيعا  فعلى كلّ  ؛ثناوإن ثلَّ  (6).عليهم اإلحصان

 (8).(٧)ثلث سدسه اإلحصانوابلرجوع عن شهادة  ،للثلثني على األربعة

على أن شهود فقط فعلى قول ال شيء عليه إما بناء  اإلحصانولو رجع أحدهم عن 
ولو رجع  شيء على الراجع مع بقاء النصاب. ه الما على القول أبنّ وإ ،ال يغرمون اإلحصان

                                                           
 

 ( يف )ط(: عليهم. 1
( أي: على القول بتغرمي شهود اإلحصان، أو على القول بعدم تغرميهم مع بقاء من تقوم احلجة به.   2

 كما تقدم.      
 ( أي: على القول ابلتنصيف؛ فنصيبهما: اثنني من مثانية.     3
( أي: على القول ابلتثليث، فيكون نصيبهما اثنني من ستة، ألن الثلثان على شهود الزان، والثلث  4

 على شهود اإلحصان. وهللا أعلم.
 (.    19/305( ينظر: كفاية النبيه ) 5
( على الثالثة، ويساوى نصيب رجوع كلِّّ واحد منهم عن 4/1( أي: يوزع نصف النصف ) 6

(. فيكون نصيب رجوع  كل منهم عن شهاديت الزان واإلحصان 12/1اإلحصان : نصف السدس )
 (.       24/5=  12/1+8/1مخسة من أربع وعشرون، أي: )

( ألنه بقي من حجة اإلحصان نصفه؛ فنصف الثلث يساوي السدس، فيوزع على  الراجعني الثالثة.  ٧
(. فيكون نصيب كّل منهم برجوعه عن شهاديت الزان واإلحصان التسع. أي: 18/1=  3÷  6/1أي: )

(6/1+18/1  =9/1    .) 
 (.     19/305(، وكفاية النبيه )8/2٧٧( ينظر: روضة الطالبني ) 8
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فعليهم سدس الغرم على قول  (2)]...[ (1)[عنه]فكذلك. ولو رجع اثلث  اإلحصاناثن عن 
 (3)التثليث وربعه على قول التنصيف.

والربع والثمن على قول  ،التثليث (4)عليهم ربع الغرم على ]قول[ :وعلى قول أيب إسحاق
 (5)التنصيف.

ورجعوا بعد  ،دون اآلخرين (6)[إلحصان]ابلو شهد اثنان من األربعة الذين شهدوا ابلزان و 
يغرمون ففي  :وإن قلنا .فالغرم عليهم أرابعا ،شيء اإلحصانال يغرم شهود  :فإن قلنا ،الرجم

فيعود اخلالف. فإن  ،نعم :أحدمها ؛زايدة على اآلخَرْين وجهان شيء اإلحصانغرم شهادة 
فعليهما  ؛ن ثلثنان الربع. وإيْ وعلى اآلخرَ  ،ثالثة أرابع الغرم اإلحصانفعلى شاهدي  ؛نصفنا

 (٧)ن الثلث.يْ وعلى اآلخرَ  ،والثلث بشهادة الزان ،اإلحصانالثلث بشهادة 

]فعليه الربع. وإن غرمنامها؛ فإن كان  ؛اإلحصانم شاهدي فإن مل نغرِّ  ،منهم وإن رجع واحدٌ 
ومثن  ،ربع لإلحصان ؛فعليه ثالثة أمثان الغرم ؛فإن نصفنا (8)[اإلحصانالراجع أحد شاهدي 

                                                           
 

 ( يف )ط(: عليه.  1
  ؛ وهو مكرر.على قول)ط(: )و( و ( يف  2
 (.    19/305( ينظر: كفاية النبيه ) 3
 ( سقط من )ط(.  4
  مل أقف على من نقل عنه.(  5
 ( يف )ط(: واإلحصان.  6
    (. 8/2٧٧( ينظر: روضة الطالبني ) ٧
 ( سقط من )و(.  8
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أحد  وإن كان الراجع (3).(2)]وسدس هلذه[ ،سدس هلذه ،فعليه ثلث الغرم ؛وإن ثلثنا (1)للزان.
 (5)وإن ثلثنا فسدسه. ،مثن الغرم (4)[فعليه]فإن نصفنا  ،اآلخرين

أو  ،أو ثالثة (8)،[نااثن]أو  ،واحد (٧)[ورجع] (6)[مجيعا] /اإلحصانلو شهد مثانية ابلزان و و 
 عُ جِّ رْ يَـ  ال :. فإن قلنااإلحصانبطلت حجة الزان دون  ،فإن رجع خامس (9)فال غرم. ،أربعة

يغرمون فال غرم هنا بشهادة  :فعلى اخلمسة ربع الغرم. وإن قلنا (10)[بشيء] اإلحصانِّ  شهودُ 
وهو السدس على قول  ؛الزان الراجعون ربع غرم اخلمسةُ  ويغرم ،على الصحيح اإلحصان

 (11)والثمن على قول التنصيف. ،التثليث

                                                           
 

( النصف املختص لشهادة الزان موزع على أربعة فيطلع الثمن، والنصف املختص لشهادة اإلحصان  1
موزع على اثنني فيطلع الربع، فيكون جمموع نصيب الراجع عن الزان واإلحصان ثالثة أمثان. أي: 

(4/1+8/1  =8/3   .) 
 ( سقط من )و(.  2
( ثلثا شهادة الزان يوزع على أربع والناتج السدس، وثلث شهادة اإلحصان موزع على اثنني والناتج  3

 السدس.    
 (  يف )ط(: عليهن. 4
 (.    ٧8-8/2٧٧(، وروضة الطالبني )39-13/138(، العزيز )46-٧/345( ينظر: التهذيب ) 5
 ( يف )ط(: سبعا  6
 خطأ. ( كذا يف )ط(، ويف )و(: وراجع. وهو ٧
 ( يف النسختني: اثنني ، وهو خطأ والصواب: املثبت. وهللا أعلم. 8
لعز الدين عبد العزيز بن عبد  (8/94) (، والغاية يف اختصار النهاية19/62( ينظر: هناية املطلب ) 9

هـ،  وكفاية  143٧لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ، دار النوادر، بريوت  660السالم السلمي املتوىف: 
 (.19/355بيه )الن

 شيًئا(  يف )ط(:  10
 (.    8/2٧8(، وروضة الطالبني )13/139(، والعزيز )19/62( هو الصحيح. ينظر: هناية املطلب ) 11

 /أ(26٧)و/
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 فنا.والربع إن نصّ  ،وهو الثلث إن ثلثنا ؛وإن رجع ستة فعليهم نصف غرم الزان

وخرج عليه ما سيأيت من  ،فخرجه على ما تقدم ،وإن رجع سبعة فقد بطلت احلجتان
 (1).املسائل

وهو  ؛التدارك   قبل  ي  الراجعني  شهودِّ ال به شهاد    فيما إذا كان احملكوم   :الطرف الثالث
له فيما رجعوا فيه. فإذا شهد  املشهودِّ  قبله تصديقُ . فإن احلكم فيها ياا وديوهنُ األموال أعياهنُ 

 ردُّ وال يُ  ،مل ينقض احلكم ،بعد دفعه إىل املشهود له مث رجعا ،ن مبال عينا كان أو ديناشاهدا
 (3)أن ال خالف فيه. :وزعم القاضي (2).عليه دعىإىل امل املالُ 

 :وفيه وجهان آخران

 (5).ه إن كان بعد احلكم وقبل االستيفاء مل يستوفأنّ  :واثنيهما (4)املال. ينقض ويردُّ  :أحدمها

  :فيه قوالن ؛هل يغرم الشاهدان املال؟ فيه طرق أشهرها ؛وعلى املذهب

  (6).م يغرمونأهنّ  :أظهرمها

                                                           
 

 (.     8/2٧8(، وروضة الطالبني )13/139(، والعزيز )19/62( ينظر: هناية املطلب ) 1
 (.8/2٧4(، وروضة الطالبني )13/139(، والعزيز )1٧/26٧( هو املذهب. ينظر: احلاوي الكبري ) 2
( حكى ابن الرفعة عنه أنه قال: وال خالف يف أن املشهود عليه لو مل يؤد الدين ال يرجع على  3

 (. 19/288الشهود، وإاما يرجع عليهم بعد الغرم. ينظر: كفاية النبيه )
 (. 8/2٧4(، وروضة الطالبني )13/140( حكاه الشيخان عن العدة وقاال: هو شاذ. ينظر: العزيز ) 4
 (.19/28٧( ألن احلكم قبل االستيفاء غري مستقّر، فأشبه ما قبل احلكم. ينظر: كفاية النبيه ) 5
 (.    8/2٧4(، وروضة الطالبني )19/65( ظاهر املذهب: أهنم يغرمون مطلقا. ينظر: هناية املطلب ) 6
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 (3( )2)حه مجاعة.ورجّ  (1)ونسبه بعضهم إىل اجلديد .ال :واثنيهما

بل من ، ال، صبت هذه الدار من زيدغ :ان على اخلالف فيما إذا قالمها مبنيّ  :وقال مجاعة
م إن أخطأوا فال أهنّ  :والثالث (5)م.رُ القطع أبن ال غُ  :والثاين (4)لعمرو؟ قيمتهاعمرو. هل يغرم 

 يغرمون فإاما يغرمون بعد انزاع العني واستيفاء الدين.  :قلنافإن  (6)دوا فقوالن.وإن تعمّ  .غرم

على وال يرجعون  ،العني بتلفغرموا  (٧)،[هاستهلكو ] ض الدينبَ إن كان قَـ  :املاورديال وق
 :ني أو كالدين؟ فيه وجهانفهل يكون كالع ،يف يده ابقًياض بو وإن كان املق املشهود له. 

                                                           
 

(، وروضة 19/65(، و هناية املطلب )1٧/26٧واإلمام، ينظر: احلاوي الكبري ) املاوردي(  ك 1
 (. 8/2٧4الطالبني )

(، وكفاية النبيه 13/140لعزيز )(، وا19/65( كالفوراين واإلمام والرافعي. ينظر: هناية املطلب ) 2
(19/28٧    .) 
عن أيب حامد: أن القوالن منصوصان. وفيه وجه آخر: أهنم يغرمون الدين دون  ( حكى الرافعي 3

 (.8/2٧4(، وروضة الطالبني )13/140العني. ينظر: العزيز )
وغريه: أن فيه قوالن. واألصح: أهنم يلزمهم الضمان. ينظر: هناية املطلب  ( فيه طرق؛ أما طريقة اإلمام 4
(، وكفاية النبيه 8/303(، والتهذيب )13/406، والبيان )469(، والبسيط ص19/65)
(19/288  .) 
 (.  19/288( قال ابن الرفعة: هو طريقة األكثرين. ينظر: كفاية النبيه ) 5
يما ذكرانه من إجياب الغرم بني أن يقول الشهود: تعمدان الكذب أو ( قال ابن الرفعة: كذا ال فرق ف 6

( و 50-٧/49أخطأان، ألن ضمان األموال ال خيتلف ابلعمد واخلطأ. ينظر: احلاوي الكبري )
 (.19/288(، وكفاية النبيه )13/140(، والعزيز )26٧/1٧)
 (.1٧/26٧ا يف احلاوي الكبري )(  يف )و(: أو تلفه، ويف )ط(: وأتلفه، والصحيح املثبت موافق مل ٧
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ه يف حكم أنّ  :واثنيهما (1)على الصحيح.]غرمه بيرجع على الشهود فال  ،ه كالعنيأنّ  :أحدمها
  (3)انتهى .بغرمه (2)[ن فريجع على الشهوديْ ك من الدَّ لَ هْ املستَـ 

احلكم  أكثر ما كانت من يوم :والثاين .يوم احلكم :أحدمها :ويف وقت اعتبار قيمته وجهان
 (4)إىل يوم الرجوع.

  (6) (5).[ياً نا]فه إن كان موه وبدلَ ا غرِّ رجعوا مب ،الشهودُ  مَ رِّ بعد أن غُ ولو رجع املشهود له 

 فروع

، موسريف الرقيق املشرتك وهو  نصيبهه أعتق نّ الشريكني أ (٧)[حد]ألو شهدا على : ّولاأل
 ويف  ،نصيب املشهود عليه (9)[قيمة]هما يفعل ؛مث رجعا ،(8)وابلسراية ،القاضي بعتقه فقضى

                                                           
 

 (.1٧/268( هو الصحيح يف املذهب. ينظر: احلاوي الكبري ) 1
 (  ساقط من )ط(. 2
 (.    69-1٧/268( ينظر: احلاوي الكبري ) 3
 (.19/288(، وكفاية النبيه )1٧/26٧. ينظر: احلاوي الكبري )( واألول: قول ابن سريج 4
 ( يف )و(: ابقيا. وهو خطأ، واملثبت من )ط(. 5
: وال جيوز للشهود ن يرجعوا به على املشهود له إذا غرموا، وال املاوردي، وقال ( هذا ما ذكره اإلمام 6

هناية املطلب  (،1٧/268تسمع دعواهم عليه ملا سبق من اعرتافهم له ابحلق. ينظر: احلاوي الكبري )
 (.19/288(، وكفاية النبيه )19/69)
 ( كذا يف )ط(، ويف )و( : واحد؛ وهو خطأ.  ٧
يف اللغة مصدر، من سرى يسري، وهو اسم لقطع السفر يف الليل، وقد تستعمل يف املعاين  :( السراية 8

عضو إىل النفس، تشبيها هلا ابألجسام؛ فيقال: سرى فيه السم. ومنه قول الفقهاء: سرى اجلرح من ال
 .   96، واملصباح املنري ص14٧أي: دام أمله حىت حدث منه موت. ينظر: خمتار الصحاح ص 

 ( سقط من )ط(.  9
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 (1)ف يف غرم املال.اخلال ؛الشريكة نصيب قيم

 ؛ففي غرمها هلم اخلالف ،يةَ الدّ  مث رجعا بعد أن غرمت العاقلةُ  ،ل خطألو شهدا بقت :الثاين
 (3)دان أو أخطأان.تعمّ  (2)[قاال]سواء 

علمنا أن األصول   :وكذا لو قالوا ،رمواغُ مث رجعوا  ،لو حكم القاضي بشهادة الفروع :الثالث
 ،كذبنا  :وقالوا ،مث ظهر لنا. ولو رجع األصول ،ما علمنا كذهبم :خبالف ما لو قالوا ،كاذبني

 ،مل نشدهم :ولو قال األصول .فالغرم على الفروع ،يغرمون أيضا. ولو رجع األصول والفروع
 (5)على الشهادة. اتفقواإذا  (4)[شيءٌ مل جيب عليهم وال على الفروع ]

 ،وآخر عن مائتني ،عن مائة ممث رجع أحده ،أبربع مائةلى انسان شهد أربعة ع :الرابع
ال جيب  ؛فعلى األصحّ  ،نة ابقية يف مائتنيفالبيِّّ  ،والرابع عن األربع مائة ،واثلث عن ثلث مائة

 ،والرابع ،والثالث ،وعلى الثاين ،ها ابتفاقهمنغرم املائة املرجوع عغرمهما وجيب على األربعة 
 (6)اختصوا ابلرجوع عنها.ائة اليت ثالثة أرابع امل

                                                           
 

( تقدم القوالن يف ضمان املال، واألصح: أهنم يلزمهم الضمان. وما شهدوا أبنه جنز العتق فيه؛ يلزمهم  1
 (. 13/140(، والعزيز )8/303(، والتهذيب )19/2٧8غرمه قوال واحدا. ينظر: هناية املطلب )

 (  يف )ط(: أقاال 2
(، 8/2٧8خمتصر املزين ) ( قال ملزين: ال غرم على من شهد على رجل بقتل خطأ... ينظر: 3

(، واملطلب العايل حتقيق الطالب احلسن بن مصطفى 13/140(، والعزيز )304-8/303والتهذيب )
 .     266ص 

 ( كذا يف )ط(، ويف )و( : بشيء. والظاهر أنه خطأ. 4
  (.   4/384(، وأسىن املطالب )19/289(، وكفاية النبيه )13/141(  ينظر: العزيز ) 5
(، وروضة 13/141(، والعزيز )13/40٧ول ابن حداد، وهو األصح. ينظر: البيان )(  هذا ق 6

 (.  10/284(، وحتفة احملتاج )8/2٧8الطالبني )
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مخسة  ؛ربع مائة ؛لعلى األوّ  :أيب اسحاق قولوعلى  (1)،نصفها :وعلى قول اإلصطخري
مخسة وسبعون /   ،ئةامثثالربع  ؛مخسون. وعلى الثالث ؛ربع مائتني ؛وعلى الثاين ،وعشرون

 (3)صاحب الكايف.وبه جزم  (2).مائة ؛وعلى الرابع

وحكم القاضي مبا   ،وآخر أبربعمائة ،مثائةوآخر بثال ،وآخر مبائتني ،مبائةولو شهد شاهد 
شهد هبا  ؛غرموا ثالمثائة. فاملائة األوىل ،فرجعوا بعد الغرم ،مثائةوهو ثال ،نةكملت به البيِّّ 

شهد  ؛منهم ثلثها. والثالثة فعلى كلّ  ،شهد هبا ثالثة ؛عها. والثانيةبُ منهم رُ  فعلى كلِّّ   ،أربعة
 (4)هبا اثنان فهي عليهما نصفني.

                                                           
 

 (.    19/316(، وكفاية النبيه )13/403( عزاه ابن الرفعة البن سريج. ينظر: البيان ) 1
(، وكفاية النبيه 13/141العزيز )( هذا قول املزين وأيب إسحاق. ينظر: نفس املراجع السابقة، و  2
(19/316   .) 
العباسي مظهر الدين اخلوارزمي، والكايف هو: الكايف يف الفقه. تفقه  ، حممود بن حممد أبو حممد هو(  3

ه 568على احلسن بن مسعود البغوي، ومسع منه يوسف بن مقلد وآخرون. تويف يف شهر رمضان سنة 
 سنة.  ٧6عن 

 (.2/183، وطبقات الشافعية لإلسنوي )(290-٧/289) الكربى طبقات الشافعيةينظر: 
(  على األّول منهم: مخسة عشرون، ألن الشاهد ابملائة األوىل أربعة، وهو أحدهم. والثاين منهم:  4

مثانية ومخسون وثلث: مخسة وعشرون نصيبه من املائة األوىل، وثالثة وثالثون وثلث نصبيه من املائة 
ة وثلث نصيبه من املائة الثانية، ألنه ثبتت بقول ثالثة وهو أحدهم. وعلى الثالث والرابع: مائة ومثاني

األوىل والثانية مثانية ومخسون وثلث، ونصيبه من املائة الثالثة مخسون، ألنه ثبتت بقوهلما، وبذلك تكمل 
 (   19/315(، وكفاية النبيه )14/3٧6ثالمثائة. ينظر: حبر املذهب )

 /ب(26٧)و/
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أو  ،فباان كافرين ،اثننيتقدم أن القاضي إذا حكم بشهادة  :وقيل يف الباب (1): اخلامس]
وكذا لو كاان فاسقني أو  (2)أو أحدمها فإن احلكم ابطال. ،أو امرأتني ،أو عبدين ،صبيني

 (3).أحدمها يف األصح

إن  هتُ لَ ه عاقِّ وحملُّ  .ه القاضينُ مَ ضْ يَ  ،داركهر تتعذّ و  ،تْ يَ وفِّ استُ  به عقوبةً  ه إن كان احملكومُ وأنّ 
 (4).ماهلُ أوّ  :فيه قوالن؛ أظهرمها ؟املال تُ بيأو  ،على اخلطأ هُ قتْ صدّ 

فهل يرجع به  ،أو بيت املال ،العاقلةمنا إذا غرّ ولكن  ،وال الشهود ،وال يضمنه احملكوم له
 (5) ؟على الشهود

 (6)الرجوع عليهما أو قيل هو على اخلالف اآليت. أن :فاملذهب ،نْي وينظر؛ فإن ابان صبيـَّ 

 :فطرق ؛وإن ابان فاسقني

 (٧).القطع أبن ال رجوع عليهما :أحدها

                                                           
 

 (   يف )ط(: الرابع.    1
 (.8/2٧8، وروضة الطالبني )(13/141(، والعزيز )14/3٧٧( ينظر: حبر املذهب ) 2
 (  ينظر: نفس املرجع السابق. 3
(، والعزيز 6/524( أظهرمها: أن الضمان على عاقلة القاضي. والثاين: يف بيت املال. ينظر: الوسيط ) 4
 (.8/2٧9(، وروضة الطالبني )13/142(، و )11/306)
. والثاين: املنع. وهو الذي قطع به العراقيون. ( فيه وجهان: أحدمها: ثبوت الرجوع. وصححه اإلمام 5

 (.8/2٧9(، وروضة الطالبني )11/308ينظر: العزيز )
 (.13/143ينظر: العزيز )أي: إن ابان فاسقني. (  6
 (     ٧/395الوسيط )ينظر: (  ٧
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 . (2)اجملاهر وجهان ويف ،أنه ال رجوع على الفاسق املسترت (1):[ا]واثنيه

فق عليه ثالث وذكر يف الفسق املتَّ  (3).ختصيص الرجوع ابلفسق اجملتهد فيه :لإلمام اثلثها
 (5) (4).يرجع على اجملاهر دون املسترت :اثلثها ؛لعرجها ذكرها الغزايل ،احتماالت

 عليهم  ويستقرّ الغارم يرجع على املزكِّنْي  إنّ  :وقيل (6) .نْي املزكِّ أن ال رجوع على  :واألصحّ 
 (8)أو أخطأان. دانتعمّ قالوا:  سواءٌ  (٧) ]الضمان[،

 له على القاضي. وأملّ  مث ال رجوعَ  ،الأوّ  يه جيوز تغرمي املزكِّ أنّ  (9)ومفهوم ما ذكروه :قال الرافعي
(10)مبثله يف الشهود. اإلمام

                                                           
 

 ( يف النسختني: )اثنيهما(. والصحيح حسب السياق: املثبت.    1
 (.    8/3٧0(، واملهمات )٧/390(، وروضة الطالبني )309/ 11ظر: العزيز )( هو األظهر.  ين 2
 (.19/68( ينظر: هناية املطلب ) 3
 (.19/311(، وكفاية النبيه )19/69( ينظر: هناية املطلب ) 4
(، وروضة الطالبني 13/44( تقدم أن أشهر الطريقني، فيه قوالن؛ أظهرمها: النقض. ينظر: العزيز ) 5
(224.) 
(، ٧/348. ينظر: التهذيب )( وقد تقدم أن األول هو األوفق عند األكثرين كما حكاه الرافعي 6

 (.    15/355(، وكفاية النبيه )13/126والعزيز )
 (.8/2٧9( ساقط من النسختني، أثبته إلمتام املعىن. ينظر: روضة الطالبني ) ٧
 (. 15/355(، وكفاية النبيه )8/2٧9( وهو قول القاضي أيب حامد ينظر: روضة الطالبني ) 8
، وحبر املذهب 638. ينظر: التعليقة الكربى ص الطربي، والروايين ( أي: القاضيان، أبو الطيب 9
 (.    8/2٧9(، وروضة الطالبني )13/45)

 (. 13/142(، والعزيز )19/59( ينظر: هناية املطلب ) 10
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 (1)وعلى القاضي النصف. ،فعليهم النصف ،نوْ إذا قلنا يغرم املزكُّ  :وقال القاضي

 :أو يتلخص ثالثة أوجه ،إذا رجعوا مجيعا اإلحصانم يف شهود الزان وشهود قياس ما تقدّ  وهو
 (2).والقاضي النصف مون، يغرمون النصف، ال يغرّ ن الكلّ يغرمو 

 ،وأييت اخلالف الذي يف الرجوع على املزكني .قوالن ،يف الرجوع به على العبدين والكافرينو 
وبة هلل تعاىل أو كون العقتم بني أن قدّ وال فرق يف مجيع ما ت ،ةيَّ نة احلرِّ بيّ يف الرجوع على 

 آلدمي كالقصاص.

 إبذهنما. (3)[غريمها]بأو القاضي بنفسه أو  وال فرق يف القصاص بني أن يستوفيه املدعني
فإن  .يعِّ املدّ لغري  ضهفوّ أو  ،ضمن القاضي إذا استوفاه بنفسهإاما يُ  :وقال اإلصطخري

عند احملكوم  ابقًيافإن كان  ؛نظر ،مااًل استوفاه بنفسه خيتص الضمان به. وإن كان احملكوم به 
 (4)ولزمه أجرته إن كانت له أجرة. ،إىل احملكوم عليه وردّ انتزع منه  ،له

 ،لى احملكوم عليهعه ردِّّ ب ال أيمرهو  ،أن يرفع يده (5)[احملكوم له]أيمر احلاكم  :املاورديوقال 

                                                           
 

 (.19/312( ينظر: كفاية النبيه ) 1
(، ٧/348( واملذكور يف التهذيب: عدم الوجوب، وهو ظاهر النص يف املختصر.  ينظر:  التهذيب ) 2

 .295(، واملطلب العايل ص19/312وكفاية النبيه )
 .( يف )و(: غريمها، واألصح املثبت من )ط( 3
(، والعزيز 1٧/2٧6: وهو خطأ... ينظر: احلاوي الكبري )املاوردي( حكله عنه الشيخان. وقال  4
 (.19/309(، وكفاية النبيه )8/2٧9(، وروضة الطالبني )13/142-143)
( يف النسختني )و( و )ط(: احملكوم عليه، وهو خطأ. واملثبت موافق ملا يف احلاوي الكبري  5
(1٧/2٧5.) 
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خبالف ما لو   ،ه إليه بعد حلفهوإاما أيمره بردِّّ  :بغري حكم. قال (1)ما[بينه وبينه ىلَّ خيُ ]بل 
 (2)هللا تعاىل. قّ حب بعد اليمني  إاّل نيال جيوز التمك :قلنا، كان احملكوم به عتقا أو طالقا

 (4).يف املالوال  ،(3)اً[ميين]العبد والزوجة  ردّ  واألصحاب مل يشرتطوا يف

  (5)على املشهود عليه. وردّ ه موسرا أخذ منه بدلُ  حاضرًاله فإن كان احملكوم ؛ اتلًفاوإن كان 

 (6).إن كان تلفه آبفة مساوية مل يلزمه ضمانه :وقيل

ه له من بيت املال مَ رِّ غْ ليُـ  ،فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ببدله معسرا،أو  (٧)غائًباوإن كان 
إذا وجده  (8)[هلاحملكوم ]ويف ماله يف اآلخر. مث احلاكم يرجع على  ،يف أحد القولني

 (9)موسرا.

                                                           
 

( يف النسختني )و( و )ط(: خيل بينه وبينه. والصحيح املثبت موافق ملا يف احلاوي الكبري  1
(1٧/2٧5). 
 (.     1٧/2٧5( ينظر: احلاوي الكبري ) 2
، وكفاية 302ني، والصحيح املثبت موافق ملا يف املطلب العايل ص ( يف النسختني )و( و )ط(: مي 3

 (.    19/314النبيه )
(، 1٧/2٧5يشعر خالف ذلك. ينظر: احلاوي الكبري ) وغريه. وقول املاوردي ( قاله أبو الطيب 4

 (.19/314(، وكفاية النبيه )6/125والبيان )
 (.13/143(، والعزيز )19/69(، وهناية املطلب )1٧/2٧5( ينظر: احلاوي الكبري ) 5
(، وكفاية النبيه 13/143( حكي هذا الوجه عن الشيخ أيب حامت القزوين. ينظر: العزيز ) 6
(19/313    .) 
 ( أي: احملكوم له     ٧
 (.    13/143( يف النسختني: احملكوم عليه، والصحيح املثبت موافق ملا يف العزيز ) 8
 (.19/69، هناية املطلب )638( ينظر: التعليقة الكربى ص 9
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مني يف ل واخلالف املتقدِّ على التفصي :وهل يرجع به على الشهود؟ وخرجه اإلمام
 (1)اإلتالف.

يف تغرمي القاضي  رُ يـَّ خَ تَ أن احملكوم عليه يَـ  :وجييء أن يقال على قياس ما مر :قال الرافعي
 (2)انتهى .واحملكوم له

فيجوز أن  ،الرجوع على الشهود إذا كان الغرم من بيت املال /يف جواز  :وحكى القاضي
أو  ،لوية الغرم فيما إذا كان من مال القاضيوجيوز أن يكون بينهما على أوْ  ،خيص به
 (3)عاقلته.

احلاكم قدر ما قبضه قرضا عليه من بيت  ىأدّ  ؛إن كان احملكوم له معسرا :املاورديوقال 
  (4)انتهى .املال املرصد للمصاحل

 (5)ا حكم به.وممّ  ،ىأدّ األمرين مما  يرجع أبقلِّّ  ؛ع القاضي بهجِّ رْ وحيث يَـ 

 

 

 

 

                                                           
 

 (.    13/143(، والعزيز )19/69( ينظر: هناية املطلب ) 1
 (.    13/143( ينظر: العزيز ) 2
 (.     314- 313/ 19( ينظر: كفاية النبيه ) 3
  (.    1٧/2٧5( ينظر: احلاوي الكبري ) 4
 .309(، واملطلب العايل ص 13/413(  ينظر: البيان ) 5

 /أ(268)و/
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 فهرس اآلايت

 الصفحة السور  ورقم اآلية اآلية  رقم
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿچ   .1

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

 اآلية سورة آل عمران:
102 

6 

 ٧3 135سورة آل عمران  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ  چ  .2
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   .3

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

 چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 6 سورة النساء: اآلية ا

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ   .4

ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  

 چڱ  ڱ  

سورة النساء: اآلية 
31  

 ٧8)ح(
86 
 

 ىق  يف ىف يث ُّ )ح(  .5
 يك ىك مك لك اك يق
 زن رن مم ام يل ىل  مل
 ٰى  ين ىن نن من
  َّ زي ري

 85 66 – 65سورة التوبة: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ   .6

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

األحزاب: اآلية سورة 
٧0-٧1 

6 
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ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   

 چۈ  ٴۇ    

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  چ   .7

 چی    ی       ی  ی    

 6 9سورة الزمر: اآلية 

 145 3سورة النجم: اآلية  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  )ح(  .8

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  چ   .9

 چىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج     

سورة اجملادلة: اآلية 
11 

6 
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 فهرس األحاديث

 رقم الصفحة احلديثطرف  رقم
 154 ووزان يزن أبجرة...فاشرتى منا سراويل، وقباء،  أاتان )ح(   .1
هللا. قَاَل:  َأال أنبئكم أبكرب اْلَكَبائِّر؟ " َثاَلاًث. قـُْلَنا: بَلى اَي َرُسول)ح(   .2

ّللَّ  ْشرَاك ابِّ  .."" اإْلِّ
8٧ 

 88 "...أما إنَـُّهَما لُيعذَّابن، َوَما يعذابن يفِّ َكبِّري)ح(   .3
َثْت بِّهِّ أَنـُْفَسَها)ح(   .4 ُمَّيتِّ َما َحدَّ  105 إِّنَّ هللاَ جَتَاَوَز ألِّ

َأن تقتل ولدك خَمَاَفة َأن ... قال: خلقك  َأن جْتَعل هلل ندا َوُهوَ )ح(   .5
 يطعم َمَعك 

8٧ 

 99 رد شهادة رجل يف كذبة كذهبا.)ح(   .6

 89  ...اجتنبوا السَّبع املوبقات  .7
َلِّيَلةِّ َجارِّكَ َأْن )ح(   .8 َ حبِّ  8٧ تـُزَاينِّ

 102 أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقَّا )ح(   .9
 88 ..."بَلى، أما َأحدمهَا َفَكاَن ميشي ابلنميمة)ح(   .10
ِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَسأَُلوُه: إِّانَّ )ح(   .11 َجاَء اَنٌس مِّْن َأْصَحابِّ النَّيبِّ

َنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُداَن َأْن يـََتَكلََّم بِّهِّ  ُد يفِّ أَنـُْفسِّ  جنِّ
105 

ُف نعله وخييط ثـَْوبه َويعمل يفِّ بَيته َكَما يْعمل  كان )ح(    .12 خيصِّ
 أحدُكم يفِّ بَيته.

154 

 154 .يكون يف مهنة أهله  كان)ح(   .13
، وعقوق اْلَوالِّدين)ح(   .14 ّللَّ ْشرَاك ابِّ  88 ...الَكَبائِّر: اإْلِّ
 129 ُكل ُمْسكٍِّر َحرَامٌ )ح(    .15
ْعرًا " ،أَلَْن مَيَْتلَِّئ َجْوُف َأَحدُِّكْم قـَْيًحا َحىَت )ح(   .16 ٌر مِّْن َأْن مَيَْتلَِّئ شِّ  133 َخيـْ
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 84 لعن هللا من غري منار األرض  .17
 ٧ اللهم فقهه يف الدين  .18
 88 ...من اْلَكَبائِّر شتم الرجل َوالِّديهِّ )ح(   .19
 ٧ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً   .20
 113 من لعب ابلنرد فقد عصى هللا ورسوله)ح(   .21
 113 من لعب ابلنردشري فكأاما صبغ يده يف حلم خنزير ودمه)ح(   .22
 ٧ من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين  .23
 88 "...اْستِّْحاَلَل اْلبَـْيتِّ احْلَرَامِّ ..و هَِّي التِّّْسُع، )ح(   .24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 437 
 

 اثر فهرس اآل

 رقم الصفحة طرف األثر رقم
نِّنَي  ,َأنَّ َعلِّي ا " ملَْ َيْسبِّ يـَْوَم اجْلََملِّ َوملَْ خُيَمِّّسْ )ح(   .1 قَاُلوا: اَي أَمِّرَي اْلُمْؤمِّ

ُس أَْمَواهَلُمْ   ، َأاَل خُتَمِّّ
190 

 235 .أن عمر رضي هللا عنه قال أليب بكرة: تب تقبل شهادتك)ح(   .2
ومجاعة أن الكبرية: ما ذكره هللا تعاىل يف أّول  عن ابن مسعود   .3

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  سورة النساء إىل قوله تعاىل

 چڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     

86 

غضب؛ ، أو لعن، أو أن كل ذنب ختمه هللا بنار: عن بن عباس   .4
 فهو كبرية

81 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قلته، فقل شيًئا"إذا بلَغ الرجل عنك  :قال النخعي   .5
 ما قلت من ذلك. يفهم السامع النفي..."

101 

اَلَحُه ، َوَأَخَذ َعَلْيهِّ )ح(    .6 فِّنَي َأَخَذ َدابَـَّتُه َوسِّ ريِّ صِّ سِّ َ أبَِّ َكاَن َعلِّي  إَِّذا ُأيتِّ
 َأْن يـَُعوَد ، َوَخلَّى َسبِّيَلهُ 

190 
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 فهرس األعالم

 الصفحةرقم  امسه العلم رقم
 185 إبراهيم بن أمحد املروزي أبو اسحاق  .1
 286 إبراهيم بن عبد هللا ابن أيب الدم  .2
 ٧9 إبراهيم بن حممد أبو إسحاق اإلسفراييىن  .3
 101 إبراهيم بن يزيد النخعي  .4
 195 أمحد بن أيب أمحد ابن القاص  .5
 114 أمحد بن أيب طاهر الشيخ أبو حامد  .6
 240 سريجأمحد بن عمر بن  ابن سريج  .7
 31٧ أمحد بن حممد بن أمحد ابن القطان  .8
 9٧ أمحد بن حممد بن أمحد احملاملي  .9

 321 أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام أمحد  .10
 321 إسحاق بن إبراهيم إسحاق  .11
 116 إمساعيل بن ُيي املزين  .12
 109 هباء الدين بن مجيع صاحب الذخائر القاضي جملى  .13
 1٧1 هباء الدين علي بن هبة هللا هباء الدين بن اجلُّميزي  .14
 145 اجلنيد بن حممد اجلنيد  .15
16.   ُّ يبِّ  215 احلارث بن أسد احملاسِّ
 341 احلسن بن إبراهيم الفارقي  .17
 223 احلسن بن أمحد بن يزيد اإلصطخري  .18
 84 احلسن بن احلسني احلليمي  .19
 94 احلسن بن علي، أبو عبد هللا (صاحب العدة)الطربي   .20
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 126 احلسني بن صاحل بن خريان ابن خريان  .21
 161 احلسني بن القاسم أبو علي الطربي  .22
 96 بن حممد بن أمحد احلسني القاضي احلسني  .23
 205 احلسني بن حممد بن احلسن احلناطي  .24
 81 احلسني بن مسعود البغوي  .25
 123 محد بن حممد اخلطايب  .26
 168 الربيع بن سليمان املرادي الربيع  .27
 109 حممد بن سليمانسهل بن  الصعلوكي  .28
 ٧4 طاهر بن عبد هللا القاضي أبو الطيب الطربي  .29
 ٧2 عبد الرمحن بن أمحد بن فوران الفوراين  .30
 104 عبد الرمحن أمحد بن حممد أبو الفرج  .31
 253 عبد الرمحن بن مأمون بن علي املتويل  .32
 93 عبد السالم بن حممد ابن اجلبائي  .33
 94 عبد السيد بن حممد ابن الصباغ  .34
 159 عبد العزيز بن عبد هللا الداركيِّّ   .35
 ٧1 عبد الكرمي بن حممد الرافعي  .36
 9٧ عبد هللا بن أمحد القفال )املروزي(  .37
عبد هللا بن علي الطربي، أبو  الُعدَّةِّ  يف  .38

 املكارم
98 

 122 عبد هللا بن حممد ابن أيب عصرون  .39
 124 عبد هللا بن يوسف أبو حممد اجلوين  .40
 82 امللك بن عبد هللاعبد  اإلمام  .41
 91 عبد الواحد بن إمساعيل الروايين  .42
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 110 عبد الواحد بن حسني الصيمري  .43
 ٧4 عثمان بن عبد الرمحن الشيخ ابن الصالح  .44
 ٧4 عز الدين بن عبد السالم الشيخ عز الدين  .45
 80 علي بن أمحد بن حممد أبو احلسن الواحدي  .46
 395 أمحدعلي بن حممد بن  أبو احلسن العبادي  .47
 ٧3 علي بن حممد بن حبيب املاوردي  .48
 128 حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي  .49
 186 حممد بن أمحد بن حممد العباديأبو عاصم   .50
 83 حممد بن أمحد بن أيب يوسف القاضي اهلروي  .51
 ٧2 حممد بن إدريس الشافعي  .52
 92 حممد بن الطيب القاضي أبوبكر بن الباقالين  .53
 134 بن داود حممد الصيدالين  .54
 193 حممد بن عبد هللا الصرييفأبوبكر   .55
 93 حممد بن عبد الوهاب اجلبائي  .56
 90 حممد بن علي أبو طالب املكي  .57
 ٧5 حممد بن حممد الغزايل  .58
 12٧ حممد بن منصور أبوبكر بن املظفر السمعاين  .59
 210 حممد بن هاين ابن اهلاين املغريب  .60
 112 حممد بن هبة البندنيجي  .61
 110 حممود بن حممد اخلوارزمي  .62
 89 ُيي بن شرف النووي  .63
 131 يوسف بن أمحد ابن كج  .64
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 املفسَّر واملصطلحات العلمية فهرس األلفاظ الغريبة 

 رقم الصفحة ة/ املصطلح العلميالغريب الكلمة رقم
 ٧٧ بريسماإل  .1
 246 اإلتالف  .2

 293 اإلجارة  .3

 243 األجرة  .4

 103 االحتكار  .5
 201 اإلحصان  .6

 142 األحوال  .7

 242 اإلرث  .8

 364 أرش اجلناية  .9
 221 استرباء  .10

 155 االسرتذال  .11

 255 االستزكاء  .12

 26٧ االستفاضة  .13

 156 اإلسكاف  .14

 134 أطنب  .15

 298 أفصّ   .16

 164 اإلقالة  .17

 119 أقداحٌ   .18
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 131 األحلان  .19
 ٧0 أم ولد  .20
 133 االمتالء  .21

 119 األواتر  .22

 129 إيقاعات  .23

 153 البذلة  .24

 252 الربص  .25

 151 البغلة  .26

 252 البكارة  .27

 129 البوق  .28

 243 البيع  .29

 103 باديلبيع احلاضر ل  .30
 ٧٧ الرتمن  .31
 132 التشبيب  .32

 103 التصرية  .33
 128 التصفيق  .34

 1٧9 التعزير  .35
 ٧0 التكليف  .36
 103 تلقي الركبان  .37
 ٧9 ثلب  .38
 252 الثيوبة  .39
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 245 اجلائفة  .40

 242 اجلعل  .41

 123 اجلالجل  .42

 151 اجلمالون  .43

 ٧6 احلدّ   .44
 ٧0 احلرية  .45
 244 احلوالة  .46

 9٧ احليض  .47

 254 احليلولة  .48

 120 اخلتان  .49

 10٧ خالعة  .50

 202 اخللع  .51

 180 اخلوارج  .52

 164 خيار الشرط  .53

 164 خيار اجمللس  .54

 156 الّدابغ  .55

 120 الدف  .56

 95 الّدايثة  .57
 ٧5 الديباج  .58
 160 الدية  .59
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 ٧٧ الراب  .60
 119 الرابب  .61

 138 الّرجز  .62

 416 الرجم  .63
 95 الرشوة  .64
 23٧ الرضاع  .65

 139 الرقص  .66

 244 الرهن  .67

 85 الزحف  .68
 232 الزان  .69

 10٧ سخف  .70

 152 سقاايت  .71

 119 السكنجبني  .72

 243 الّسلم  .73

 155 السماك  .74

 103 السوم  .75
 138 الشجيّ   .76

 119 الشَربة  .77

 242 الشركة  .78

 ٧٧ جنالشطر   .79
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 163 شفعة  .80

 69 الشهادات  .81

 243 الصداق  .82

 125 الصفاقتني  .83

 244 الصلح  .84

 152 ضّنة  .85

 342 الضيعة  .86

 119 الطنبور  .87

 21٧ الظالمة  .88

 244 العارية  .89

 396 العاقلة  .90
 ٧1 العدالة  .91
 119 العود  .92

 340 الغبطة  .93

 212 الغرغرة  .94
 246 الغصب  .95

 164 الغالت  .96

 114 الفرخ  .97

 140 القارّ   .98

 158 القبالة  .99
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 180 القدرية  .100

 91 القذف  .101
 242 القراض  .102

 243 القرض  .103

 252 القرن  .104

 155 القّصاب  .105

 1٧4 القصاص  .106

 126 القضيب  .107

 10٧ القمار  .108

 69 قنّ   .109
 201 الكفارة  .110
 241 كفالة البدن  .111

 138 كالل  .112

 124 الكوبة  .113

 218 اللعان  .114
 86 لعنٌ   .115
 232 اللقطة  .116

 91 اللواط  .117
 232 الّلوث  .118

 15٧ الليف  .119
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 40٧ تعة امل  .120
 29٧ جمازفة  .121

 314 املخدرة  .122

 124 املخنثني  .123

 ٧0 رمدبَّ   .124
 134 املراقة  .125

 148 درَ مُ ـال  .126

 92 الدرهم  .127

 92 الدينار  .128

 151 املروءة  .129

 244 املزارعة  .130

 122 املزامري  .131

 244 املسابقة  .132

 30٧ مسافة العدوى  .133

 311 مسافة القصر  .134

 244 املساقاة  .135

 290 املعّطلامللك   .136

 84 املفاخذة  .137
 1٧6 املقابلة  .138

 ٧0 مكاتب  .139
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 143 فاتاملكاش  .140

 106 املكوس  .141
 143 املالطفات  .142

 245 املنقلة  .143

 245 املوضحة  .144

 164 مؤنة الرد  .145

 116 النبيذ  .146

 244 النجوم  .147

 ٧6 النرد  .148

 155 النسيج  .149

 406 نكاح التفويض  .150
 118 نكاح املتعة  .151
 333 النكول  .152
 245 اهلامشة  .153

 244 اهلبة  .154

 163 الوديعة  .155

 238 الوصاية  .156

 96 الوقيعة  .157
 239 الوكالة  .158
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 فهرس األماكن والبلدان

 رقم الصفحة اليوم مكان وجوده اسم املكان رقم
 ٧9 يف إيران  أسفرايني  .1
 93 أقصى جنوب العراق البصرة  .2
 81 يف مشال أفغانستان بغ أو بغشور  .3
يعرف اليوم بـــ )منديل( عند جبل   بندنيَجنْي   .4

 بشتكوه )العراق الشمايل(
112 

ومشال تشكل الشمال الشرقي يف إيران  خراسان  .5
وجزء من جنوب  أفغانستانغرب 

 تركمانستان.

39٧ 

 110 يف غرب أوزبكستان  خوارزم  .6
 205 يف حمافظة لورستان يف إيران  الصيمرة  .7
 ٧3 يف مشال دولة إيران  طربستان  .8
 111 العراقمجهورية   عراق  .9

 22 مصريف القبلي قموال، األقصر،  قمولة  .10
 12٧ تركمانستانيف    مرو الروذ  .11
 90 اململكة العربية السعودية  مكة  .12
 83 يف حمافظة هراة أفغانستان  هراة  .13
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 فهرس الكتب الوارد  يف النص احملقق.

 رقم الصفحة اسم املؤلف اسم الكتاب رقم
 ٧5 أبو حامد الغزايل اإلحياء  .1
 82 إمام احلرمني اإلرشاد  .2
 128 أبو عمرو الكردي  االستقصاء  .3
 181 الشافعي القدمية مايلاأل  .4
 385 ابن أيب عصرون االنتصار  .5
 226 أبو حامد الغزايل البسيط  .6
 312 إمام احلرمني اجلوين التلخيص يف أصول الفقه  .7
 96 للقاضي احلسني التعليق  .8
 168 أبو احلسن القاسم الشاشي التقريب  .9

 96 البغوي التهذيب  .10
 109 أبو املعايل الذخائر  .11
 11٧ ابن الصباغ الشامل  .12
 94 أبو عبد هللا احلسني الطربي العدة  .13
 98 أبو املكارم الروايين الطربي العدة  .14
 1٧1 للقاضي احلسني الفتاوى  .15
 200 أبو حامد الغزايل فتاوى الغزايل  .16
 2٧8 القفال املروزي فتاوى القفال  .17
 2٧9 حمي الدين النووي فتاوى النووي  .18
 3٧٧ أبو حممد العباسي اخلوارزمي الكايف  .19
 291 حرملة خمتصر حرملة  .20
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 385 ابن أيب عصرون املرشد  .21
 األصول  .22

 (املستصفى يف أصول الفقه)
 266 أيب حامد الغزايل

 318 احملاملي املقنع  .23
 108 الشريازي املهذب  .24
 226 اجلوين إمام احلرمني النهاية  .25
 226 أبو حامد الغزايل الوسيط  .26
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 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي .1

 دار ،هـ(682كراي بن حممد بن حممود القزوين )املتوىف: لز آاثر البالد وأخبار العباد، ل .2
 ، الطبعة غري متوفرة.بريوت صادر

ه، دار 505إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي املتويف  .3
 غري متوفرة.، الطبعة بريوت-النشر

أدب القاضي، أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي، املعروف اببن القاص، املتوىف  .4
اململكة العربية السعودية  -ه. حتقيق د. حسني خلف اجلبوري، مكتبة الصديق335

 ه.1409)الطائف(، 
، الناشر: ه6٧6لإلمام أيب زكراي حمي الدين بن شرف النووي، املتوىف سنة األذكار،  .5

 ه.1425دار ابن حزم، الطبعة األوىل  –جلفان واجلاين ا
أيب املعايل عبدامللك بن  ،إلمام احلرمني اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد .6

 .هـ1369طبعة السعادة مبصر ، عبدهللا بن يوسف اجلوين

ه، 1420إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد انصر الدين األلباين املتويف  .٧
 ه. 1405بريوت، سنة  –إشراف زهري الشاويش، املكتبة اإلسالمي 

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، لزكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، املعروف بزين  .8
 دار الكتب اإلسالمي.ه، 926الدين أبو ُيي السنيكي املتوىف 

، دار هـ911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوىف: األشباه النظائر، ل .9
 ه.1411الكتب العلمية، الطبعة األوىل سنة 
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اإلشراف على غوامض احلكومات، أليب سعد حممد بن أمحد اهلروي، حتقيق الدكتور  .10
  ه.1431سنة أمحد بن صاحل الصواب الرفاعي، الطبعة األوىل 

االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد لعلي بن إبراهيم، أبو احلسن، عالء الدين ابن  .11
هـ، حتقيق الدكتور سعد بن هليل الزويهري. الناشر: وزارة األوقاف ٧24العطار املتوىف: 

 هـ 1432الطبعة: األوىل، . والشؤون اإلسالمية، قطر

ه، 1396ن فارس الزركلي الدمشقي املتوىف األعالم، خلري الدين بن حممود بن علي ب  .12
 م.2002دار العلم للماليني، الطبعة 

ه، ٧64أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي املتوىف   .13
دمشق. -بريوت، ودار الفكر-حتقيق الدكتور على أبو زيد وغريه، دار الفكر املعاصر

 ه. 1418الطبعة األوىل 
ه، 1391اللغة، حلسن يوسف موسى، وعبد الفتاح الصعيدي املتوىف  اإلفصاح يف فقه  .14

 ه.1410مكتبة اإلعالم اإلسالمي، الطبعة الرابعة 

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربين   .15
 –دار الفكر، دار الفكر  -هـ(، مكتب البحوث والدراسات 9٧٧الشافعي )املتوىف: 

 بريوت
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أليب النجا، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل   .16

ه، حتقيق عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة 968احلجاوي املقدسي املتوىف 
 بريوت )لبنان(. –

وفرة، اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، لعبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، الطبعة غري مت  .1٧
 م19٧5عام 
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إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون إلمساعيل بن حممد بن أمني الباابين   .18
-ه، عناية حممد شرف الدين ابلتقااي. دار إحياء الرتاث العريب1399البغدادي املتوىف 
 بريوت )لبنان(.

إمساعيل  حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(، للروايين، أيب احملاسن عبد الواحد بن  .19
 ه.2009ه، حتقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 502املتوىف 

البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري، املتوىف سنة   .20
 .هـ1408الطبعة األوىل إحياء الرتاث، ه، دار ٧٧4

رسالة يق أمحد بن حممد بن عياد، يف ه، حتق505البسيط أليب حامد الغزايل املتوىف   .21
 .يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةدكتوراه 

بغية الوعاة  يف طبقات اللغويني والنحاة، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين   .22
 لبنان. -ه، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية911السيوطي املتوىف 

احلسني ُيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين  يبالبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أل  .23
جدة، الطبعة  –، حتقيق قاسم حممد النووي، دار املنهاج هـ558اليمن الشافعي املتوىف: 

 ه.1421األوىل 
اتج العروس من جواهر القاموس، حملمد بن حممد بن عبد الرزاق احلسين، امللقب   .24

 ه، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية.1205لزبيدي املتوىف مبرتضى ا
ربلي، املعروف اببن اتريخ إربل، ل  .25 لمبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي اإلِّ

وزارة الثقافة واإلعالم، ، ق: سامي بن سيد مخاس الصقاريق، حتهـ(63٧املستويف )املتوىف: 
 .م1980عام ، دار الرشيد للنشر، العراق
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شمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن ل اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،  .26
دار الغرب ، الدكتور بشار عّواد معروف ، حتقيق:هـ٧48عثمان بن قَامْياز الذهيب املتوىف: 

 م.2003، الطبعة األوىل عام اإلسالمي
ت ْبن َأمْحَد ْبن مهدي اخلطيب بكر أمحد بن علي ْبن اثب يب، ألوذيولهاتريخ بغداد   .2٧

 –دار الكتب العلمية  ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. هـ463املتوىف: ، البغدادي
 هـ 141٧األوىل،  الطبعة، بريوت

القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن  يباتريخ دمشق البن عساكر، أ  .28
دار الفكر للطباعة والنشر ، العمرويعمرو بن غرامة ، حتقيق: هـ5٧1عساكر املتوىف: 

 .والتوزيع
زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي املتوىف:  يبالتبيان يف آداب محلة القرآن، أل  .29

هـ دار ابن حزم للطباعة والنشر  1414الطبعة: الثالثة ، ، حممد احلجار :قيق. حتهـ6٧6
 .لبنان –بريوت  -والتوزيع 

، هـ6٧6املتوىف ، زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي يبحترير ألفاظ التنبيه، أل  .30
 ه1408الطبعة: األوىل، ، دمشق –دار القلم  .ق: عبد الغن الدقريقحت

ويل ، لعلى التنبيه واملنهاج واحلاوي )النكت على املختصرات الثالث( حترير الفتاوى  .31
قق: عبد ، حتهـ(826 :املتوىفزرعة أمحد بن عبد الرحيم الُكردي املِّْهراين ) الدين أيب

الطبعة: األوىل، ، جدة -دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرمحن فهمي حممد الزواوي
 هـ1432

روجعت . محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتميحتفة احملتاج يف شرح املنهاج، أل  .32
الناشر: املكتبة التجارية الكربى . وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء

 .هـ 135٧عام ، لصاحبها مصطفى حممدمبصر 
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أبو بكر حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب التعرف ملذهب أهل التصوف،   .33
، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية . هـ380املتوىف: ، الكالابذي البخاري احلنفي

 ه.1413الطبعة األوىل 

الناشر: دار الكتب العلمية . حممد عميم اإلحسان اجملدديالتعريفات الفقهية للربكيت،   .34
عام الطبعة: األوىل، . م(1986 -هـ 140٧)إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 

 .هـ1424
، هـ816املتوىف: ، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاينالتعريفات للجرجاين،   .35

، بنانل–دار الكتب العلمية بريوت  ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر
 هـ 1403األوىل  الطبعة

طاهر بن عبدهللا بن طاهر بن عمر التعليقة الكربى للقاضي أيب الطيب الطربي،   .36
، حققه الدكتور إبراهيم السهلي يف رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة الطربي
 املنورة.

احدي، احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الو  أيبالتفسري البسيط للواحدي،   .3٧
( رسالة دكتوراة جبامعة 15أصل حتقيقه يف )، هـ(468النيسابوري، الشافعي )املتوىف: 

الناشر: عمادة . اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه
 هـ1430 عام الطبعة: األوىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. -البحث العلمي 

 حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربيتفسري الطربي،   .38
الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، أمحد حممد شاكر. حققه الشيخ هـ310املتوىف: 
 هـ  1420
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عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  يبتفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، أل  .39
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم . هـ6٧1املتوىف: ، جي مشس الدين القرطيباألنصاري اخلزر 

 هـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية . أطفيش
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب  )النكت والعيون(، املاورديتفسري   .40

ق: السيد ابن عبد املقصود يق، حتهـ(450)املتوىف:  ملاورديالبصري البغدادي، الشهري اب
 .بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية ، بن عبد الرحيم

مد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم، القاضي ، حمل)الصغري(التقريب واإلرشاد   .41
 .ق: د. عبد احلميد بن علي أبو زنيديق،حتهـ( 403أبو بكر الباقالين املالكي )املتوىف: 

 .الناشر: مؤسسة الرسالة
تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل، لنجم الدين أمحد بن حممد القمويل )ت   .42

. للباحث: دراسة وحتقيًقا -هـ( من بداية كتاب الصيام، إىل هناية مبيحات اإلفطار ٧2٧
 ه. 1433. عام أ.د. امحد بن عبدهللا حسن كاتب، إبشراف: إبراهيم جعفر موغريوا

نقله إىل العربية وعلق ، هـ1300رينهارت بيرت آن ُدوزِّي املتوىف: ة املعاجم العربية، لتكمل  .43
الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية . مجال اخلياطو  حممَّد َسليم النَعيمي عليه:

 م2000 - 19٧9الطبعة: األوىل، من . العراقية

امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: التلخيص يف أصول الفقه أليب املعايل، ركن الدين،   .44
 –هـ(، حتقيق: عبد هللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية 4٧8

 بريوت.
حتقيق مكتب البحوث ه، 6٧6هتذيب األمساء واللغات، لإلمام النووي املتوىف   .45

 م. 1996بريوت، الطبعة األوىل عام  -يف دار الفكر والدراسات
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احلجاج،  يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أيبهتذيب الكمال يف أمساء الرجال، ل  .46
د. . حققه هـ٧42املتوىف: ، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب اْلمِّزِّيّ 

 ه1400الطبعة: األوىل، ، بريوت –مؤسسة الرسالة ، بشار عواد معروف
حممد احلسني بن مسعود بن حممد  نة، أيبيي السالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، حمل  .4٧

علي و احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، ، هـ( 516بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
 هـ1418الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية .حممد معوض

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني التوقيف على مهمات التعاريف، ل  .48
عامل الكتب . هـ(1031بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف:  بن علي

 هـ1410الطبعة: األوىل، ، القاهرة-عبد اخلالق ثروت 38
احملقق: ، هـ(321بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  يبمجهرة اللغة، أل  .49

 م198٧األوىل،  الطبعة:، بريوت –دار العلم للماليني . رمزي منري بعلبكي

سليمان بن ل اخلطيب تحفة احلبيب على شرححاشية البجريمي على اخلطيب املسمى ب .50
 -بريوت/ لبنان  -دار النشر: دار الكتب العلمية ، حممد بن عمر البجريمي الشافعي

 ه141٧، لطبعة: األوىلا
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج حاشية اجلمل على شرح املنهج املسمى ابل  .51

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )املتوىف: ، لالطالب
 .بدون طبعة وبدون اتريخ، دار الفكر، هـ(1204

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل احلاوي الكبري، ل  .52
مطبعة دائرة ، د. حممد عبد املعيد خان هحقق، الناشر: دار الفكر، هـ(1204)املتوىف: 

 هـ1384الطبعة األوىل، ، الدكن -املعارف العثمانية، حيدر آابد
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عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر، ل  .53
حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: حممد هبجة ، هـ(1335امليداين الدمشقي )املتوىف: 

 هـ 1413الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار صادر، بريوت. البيطار
مد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، حمل  .54

، هـ(50٧الشاشي القفال الفارقّي، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي )املتوىف: 
بريوت /  -الناشر: مؤسسة الرسالة / دار األرقم ، ق: د. ايسني أمحد إبراهيم درادكةيقحت

 م1980الطبعة: األوىل، ، عمان
محد بن فارس بن زكرايء القزوين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: حلية الفقهاء، أل  .55

 –الناشر: الشركة املتحدة للتوزيع . احملقق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، هـ(395
 هـ 1403الطبعة: األوىل ، بريوت

 صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه، أليب عبد خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا  .56
الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 

 هـ1421هـ(، مكتبة املعارف الطبعة األوىل 1420
إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،   .5٧

حتقيق وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو ، هـ(٧99برهان الدين اليعمري )املتوىف: 
 .الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة. النور

طبقات الفقهاء الشافعيني البن  ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني للعبادي  )مطبوع مع   .58
 -قافة الدينية، مصر، حتقيق: أمحد عمر هاشم ومجاعة، مكتبة الث(كثري الدمشقي

 ه.1413القاهرة، الطبعة األوىل عام 
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أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  الفضل يبرفع اإلصر عن قضاة مصر، أل  .59
 ،مكتبة اخلاجني، القاهرة ،حتقيق: الدكتور علي حممد عمر ،هـ(852العسقالين )املتوىف: 

 هـ1418األوىل،  الطبعة
ق: عادل أمحد يق، حتهـ6٧6 املتوىفي الدين النووي حمل، وعمدة املفتني روضة الطالبني  .60

 . بدون سنة.دار الكتب العلمية، على حممد معوضو  عبد املوجود 
وسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، زاد املستقنع، مل  .61

علي بن ق: عبد الرمحن بن يق، حتهـ968النجا املتوىف:  مث الصاحلي، شرف الدين، أيب
 .الرايض –دار الوطن للنشر ، حممد العّسكر

مد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور الزاهر عن غريب ألفاظ الشافعي، حمل  .62
 .دار الطالئع، ق: مسعد عبد احلميد السعدينيق، حتهـ3٧0املتوىف: 

باري حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنالزاهر يف معاين كلمات الناس،   .63
 الطبعة، بريوت –مؤسسة الرسالة ، ق: د. حامت صاحل الضامنيق، حتهـ(328)املتوىف: 
 هـ 1412األوىل، 

محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أل  .64
، دار الفكر، هـ(9٧4العباس )املتوىف:  األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أيب

 هـ 140٧ الطبعة األوىل،
، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحاديث الصحيحة   .65

عبد الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين  أليب
الطبعة: األوىل، )ملكتبة ض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الراي، هـ(1420)املتوىف: 
 .املعارف(
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م املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج ألمحد ميقري مشيلة األهدل )املتوىف سلّ   .66
 ه(، طبعة دار املنهاج )مطبوع مع منهاج الطالبني(.1390

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  يبسنن أيب داود، أل  .6٧
ْستاين )املتوىف:  جِّ ، حَممَّد كامِّل قره بللي، و األرنؤوطشَعيب ، حتقيق هـ(2٧5األزدي السِّّ

 هـ 1430الطبعة األوىل، ، دار الرسالة العاملية
ردي اخلراساين، لبيهقي، لالسنن الكربى   .68 أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ

دار الكتب العلمية، ، حممد عبد القادر عطا :قيق، حتهـ(458أبو بكر البيهقي )املتوىف: 
 هـ 1424الطبعة الثالثة، ، لبنات –بريوت 

عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  يبسنن النسائي، أل  .69
الطبعة ، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ(303

 ه1406الثانية، 
بن قَامْياز الذهيب  مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمانسري أعالم النبالء،   .٧0

 ،ق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوطيق، حتهـ(٧48)املتوىف: 
 هـ 1405الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة

الشامل يف فروع الشافعية أليب نصر عبد السيد بن حممد املعروف اببن الصباغ املتوىف   .٧1
اجلامعة اإلسالمية يف رسالة دكتوراه ه، حتقيق بدر بن عيد بن هريس العتييب، 4٧٧سنة 

 ابملدينة املنورة.

 وىف:تاملبن الصباغ )املعروف ابعبد السيد بن حممد  أليب نصر الشامل يف فروع الشافعية،  .٧2
يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  دكتوراهيف رسالة  حتقيق الطالب يوسف املهوس، (ه448
 املنورة.
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 عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري، لشذرات الذهب يف أخبار من ذهب  .٧3
خرج أحاديثه: عبد ، ق: حممود األرانؤوطيق، حتهـ(1089الفالح )املتوىف:  احلنبلي، أيب

 هـ 1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار ابن كثري، دمشق ، القادر األرانؤوط

ثيمني، املتوىف سنة: الشرح املمتع على الزاد املستقنع، أتليف الشيخ حممد بن صاحل الع  .٧4
ه، دار ابن اجلوزي، إبشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 1421

 ه.1423الطبعة األوىل عام 

جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة  يبشرح مشكل اآلاثر، أل  .٧5
، وطشعيب األرنؤ ، هـ(321األزدي احلجري املصري املعروف ابلطحاوي )املتوىف: 

  .هـ1415 -الطبعة: األوىل ، مؤسسة الرسالة

، هـ(393نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  يبالصحاح اتج اللغة، أل  .٧6
   هـ 140٧الطبعة الرابعة ، بريوت –دار العلم للماليني ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار

معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو مد بن حبان بن أمحد بن حبان بن صحيح ابن حبان، حمل  .٧٧
ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان ، هـ(354حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 

مؤسسة ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، هـ( ٧39الفارسي )املتوىف: 
 هـ  1408األوىل،  الطبعة. الرسالة، بريوت

لصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه اجلامع املسند اصحيح البخاري )  .٧8
ه، 256، املتوىف مد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفيحمل (وسلم وسننه وأايمه

، دار طوق النجاة )ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ق: حممد زهري بن انصر الناصريقحت
 هـ1422الطبعة األوىل، 
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ر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا املسند الصحيح املختصصحيح مسلم )  .٧9
(، هـ261احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  سلم بن احلجاج أيب(، ملعليه وسلم

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، ق: حممد فؤاد عبد الباقييقحت
 ،ه281املتوىف: ، بكر عبد هللا بن حممد ابن أيب الدنيا يبالصمت وآداب اللسان ، أل  .80

ق: فاضل بن خلف احلمادة يق، حتطبع: ضمن اجلزء الثالث من موسوعة ابن أيب الدنيا
 هـ1433الطبعة األوىل، ، الرايض –دار أطلس اخلضراء ، الرقي

الصعيد، أليب الفضل كمال الدين  الفضالء والرواة أبعلىالطالع السعيد اجلامع أمساء   .81
مصر، طبع على نفقة  –مطبعة اجلماعية ه، ٧48جعفر بن ثعلب األفدوي، املتوىف: 

 .ه1339عبد الرمحن علي قريط من قبيلة آل الشرقية، الطبعة األوىل عام 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف: طبقات الشافعية الكربى، ل  .82
هجر للطباعة ، د. عبد الفتاح حممد احللو ، وحممود حممد الطناحي .ق: ديق، حتهـ(٧٧1

 هـ1413الطبعة الثانية، ، النشر والتوزيعو 
بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،  يبطبقات الشافعية، أل  .83

عامل ، ق: د. احلافظ عبد العليم خانيق، حتهـ(851تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 
  هـ 140٧الطبعة األوىل، . بريوت –الكتب 

ق: عادل يق، حتهـ(1014املتوىف بن هداية هللا احلسين )بكر  يبأل طبقات الشافعية،  .84
 هـ 1402الطبعة الثالثة ، بريوت –دار اآلفاق اجلديدة ، نويهض

عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، مجال ل ،طبقات الشافعية  .85
الطبعة ، دار الكتب العلمية ،حتقيق: كمال يوسف احلوت، هـ(٧٧2الدين )املتوىف: 

 م2002األوىل 
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مساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: طبقات الشافعيني، إل  .86
 مكتبة الثقافة الدينية، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، هـ(٧٧4
 هـ1413عام 

وف اببن عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعر طبقات الفقهاء الشافعية،   .8٧
 –دار البشائر اإلسالمية ، ق: حميي الدين علي جنيبيق، حتهـ(643الصالح )املتوىف: 

 م1992الطبعة األوىل، ، بريوت
عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري،  يبالطبقات الكربى، أل  .88

دار ، عطاحتقيق: حممد عبد القادر ، هـ(230البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف: 
 هـ1410الطبعة األوىل، ، بريوت –الكتب العلمية 

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: ، لالعشرينطبقات املفسرين   .89
 م1396الطبعة األوىل، ، القاهرة –مكتبة وهبة ، ق: علي حممد عمريق، حتهـ(911

عبد الرمحن الربيهي لعبد الوهاب بن طبقات صلحاء اليمن )اتريخ  الربيهي(،   .90
 –مكتبة االرشاد ، ق: عبد هللا حممد احلبشييق، حتهـ(904السكسكي اليمن )املتوىف: 

 .صنعاء

لعلي بن أمحد بن حممد معصوم ، الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول  .91
آل : مؤسسة ونشر حتقيق، هـ(1120 وىف:تاملاحلسين املعروف بـابن معصوم املدين )

 .قدم له مبقدمة ضافية: السيد/ علي الشهرستاين، البيت إلحياء الرتاث
طرح التثريب يف شرح التقريب، أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد   .92

هـ(، وتكملة ابنه أمحد بن عبد 806الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 
ين مث املصري، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي )املتوىف: الرحيم بن احلسني الكردي الرازاي

 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة املصرية.826
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عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية،   .93
 ام، عاملطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد، هـ(53٧حفص، جنم الدين النسفي )املتوىف: 

 هـ1311
 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أيبلشرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، العزيز   .94

عادل أمحد عبد و ق: علي حممد عوض يق، حتهـ(623القاسم الرافعي القزوين )املتوىف: 
 هـ 141٧الطبعة األوىل، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، املوجود

اختصار الدر النضيد )املعيد يف أدب املفيد واملستفيد(، لعبد الباسط بن العقد التليد يف   .95
هـ(، حتقيق: الدكتور/ مروان 981موسى العلموي مث املوقت الدمشقي الشافعّي )املتوىف: 

 هـ1424العطية، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: األوىل عام 

حتقيق: د. مهدي  ،ه1٧0للخليل بن أمحد الفراهيدي البصري املتوىف: العني،   .96
 .د. إبراهيم السامرائي، طبعة دار اهلاللو املخزومي، 

 660عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي )املتوىف: الغاية يف اختصار النهاية، ل  .9٧
 هـ143٧الطبعة األوىل، ، لبنان –دار النوادر، بريوت  ،إايد خالد الطباع هحقق، هـ(

زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين ية، لوردّ جة الالغرر البهية يف شرح البه  .98
 .املطبعة امليمنية، هـ(926الدين أبو ُيىي السنيكي )املتوىف: 

ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتوىف:  يبغريب احلديث، أل  .99
 -العثمانية، حيدر آابدمطبعة دائرة املعارف ، ق: د. حممد عبد املعيد خانيقحت ،هـ(224
 هـ1384عام  األوىل الطبعة، الدكن

عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن فتاوى ابن الصالح، ل .100
مكتبة العلوم واحلكم ، ، ق: د. موفق عبد هللا عبد القادريق، حتهـ(643الصالح )املتوىف: 

 ه140٧الطبعة األوىل ، بريوت –عامل الكتب 

 ه(،9٧6)املتوىف:  أمحد شهاب الدين املكيى احلديثية  البن حجر اهليتمي الفتاو  .101
 .وطبعة دار املعرفة، مصطفى احلليب الطبعة الثانية طبعة
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ألمحد بن حممد بن علي بن حجر ، لفتاوى الفقهية الكربىالفتاوى الفقهية الكربى،  .102
، هـ(9٧4)املتوىف: اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 

تلميذ ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي )التوىف 
 .املكتبة اإلسالمية، هـ( 982

ه، مجعه تلميذه اإلمام 462فتاوى القاضي حسني ابن أمحد املروروزي املتوىف سنة  .103
وعلق عليه أمل عبد ه، حققه 510الكبري حمي السنة احلسني بن مسعود البغوي املتوىف 

القادر خطاب، و د. مجال حممود أبو حسان، دار الفتح للدراسات والنشر عام 
 ه.1431

فتاوى القفال لإلمام أيب بكر عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املشهور ابلقفال املروزي،  .104
ه، حتقيق مصطفى حممود األزهري، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، 41٧املتوىف سنة 

 ه1432ة األوىل الطبع
، هـ(6٧6زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي )املتوىف:  يبفتاوى النووي، أل .105

َداُر البشائرِّ ، حتقِّيق وتعلِّيق: حممَّد احلجَّار، تلميذه الشيخ َعاَلء الدِّين بن الَعطّار
 هـ  141٧الطبعة الَسادَسة، ، لبنان –اإلسالميَّة للطَباَعة َوالنشَر والتوزيع، َبريوت 

كراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين فتح الوهاج بشرح منهاج الطالب،   .106
 هـ1414الطبعة ، دار الفكر للطباعة والنشر، هـ(926الدين أبو ُيىي السنيكي )املتوىف: 

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،  .10٧
 –دار اآلفاق اجلديدة ، هـ(429سفرايين، أبو منصور )املتوىف: البغدادي التميمي األ

 ه19٧٧الطبعة الثانية ، بريوت

، أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي (أنوار الربوق يف أنواء الفروق)الفروق  .108
 هـ1418هـ، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية عام 684القرايف، الوفاة 
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هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ُيىي بن مهران  يبالفروق اللغوية، أل .109
دار العلم ، حققه وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم، هـ(395العسكري )املتوىف: حنو 

 .مصر –والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن فوات الوفيات،  .110

 –دار صادر ، إحسان عباس هحقق، هـ(٧64الدين )املتوىف:  شاكر امللقب بصالح
 ه.19٧4عام  الطبعة األوىل، بريوت

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب ملقاصد، االفوائد يف اختصار  .111
 هحقق، هـ(660القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: 

 ه1416الطبعة األوىل ، دمشق –دار الفكر املعاصر ، دار الفكر ، إايد خالد الطباع

 –دار الفكر. دمشق  ،لدكتور سعدي أبو حبيب، لالقاموس الفقهي لغة واصطالحا .112
 هـ 1408الطبعة: الثانية ، سورية

جد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف: القاموس احمليط،  .113
إبشراف: حممد نعيم ، ق الرتاث يف مؤسسة الرسالةحتقيق: مكتب حتقي، هـ(81٧

 الطبعة: الثامنة، لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، العرقُسوسي
 هـ1426 عام

، لطباعة والنشر والتوزيعقاموس املصطلحات الصويف ألمين محدي، دار قباء ل .114
 م.2000

أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  حممد بن أيب بكر بنالقصيدة النونية، لإلمام  .115
 هـ 141٧ عام الثانية الطبعة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، هـ( ٧51اجلوزية )املتوىف: 

حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن  يبقواعد األحكام يف مصاحل األانم، أل .116
، هـ(660 أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف:
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، عام القاهرة –مكتبة الكليات األزهرية ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد
 ه1414

قواعد اإلمالء العربية بني النظرية والتطبيق حلسن شحاته وأمحد طاهر حسني، مكتبة  .11٧
 م1998الدار العربية للكتب، الطبعة األوىل  عام 

ئد(، لإلمام احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن القواعد يف الفقه )تقرير القواعد وحترير الفوا .118
ه، حتقيق إايد غب عبد اللطيف ٧95البغدادي املشهور اببن رجب احلنبلي املتويف سنة 

 م.2004ولية، الطبعة الثانية عام القينسي، بيت األفكار الد

حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن  يبالكايف يف فقه اإلمام أمحد، أل .119
جلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: قدامة ا
 هـ  1414األوىل، ، دار الكتب العلمية، هـ(620

كتاب أدب القضاء )الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات( لقاضي القضاة  .120
شهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبد هللا املعروف اببن أيب الدم احلموي املتوىف سنة 

 جامعة دمشق. –ه، حتقيق الدكتور حممد مصطفى الزحيلي، كلية الشريعة 642

ي، أبو القاسم، املعروف اببن الَقطَّاع علي بن جعفر بن علي السعدكتاب األفعال، ل .121
 هـ 1403األوىل ، عامل الكتب، هـ(515الصقلي )املتوىف: 

ه، خرج 660كتاب الفتاوى، لإلمام العز بن عبد السالم السلمي الشافعي املتوىف  .122
 لبنون. –أحاديثه وعلق عليه عبد الرمحن بن عبد الفتاح، دار املعرفة، بريوت 

صطفى بن عبد هللا كاتب جليب ، مللكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ا .123
مكتبة ، هـ(106٧القسطنطين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 

 م1941عام  بغداد –املثىن 
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محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ، ألكف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع .124
: هحقق، هـ(9٧4بو العباس )املتوىف: السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أ

 .عبد احلميد األزهري
العباس، جنم  محد بن حممد بن علي األنصاري، أيب، ألكفاية النبيه يف شرح التنبيه .125

دار ، : جمدي حممد سرور ابسلومهحقق، هـ(٧10الدين، املعروف اببن الرفعة )املتوىف: 
 م.2009الطبعة: األوىل، ة، الكتب العلمي

مسألة السماع حملمد بن أيب بكر بن القيم اجلوزي، حتقيق راشد بن عبد  الكالم على .126
 ه.1409العزيز احلمد، دار العاصمة، النشرة األوىل 

حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي  يب، ألاللباب يف علوم الكتاب .12٧
شيخ علي الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وال، حتقيق هـ(٧٧5الدمشقي النعماين )املتوىف: 

 هـ 1419 عام األوىل، الطبعة، بريوت / لبنان -دار الكتب العلمية ، حممد معوض

مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور لسان العرب، حمل .128
 -الطبعة الثالثة ، بريوت –دار صادر ، هـ(٧11األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

 هـ1414
مال الدين، حممد طاهر بن ، جلرائب التنزيل ولطائف األخبارجممع حبار األنوار يف غ .129

مطبعة جملس دائرة املعارف ، هـ(986علي الصديقي اهلندي الَفتَّنِّ الكجرايت )املتوىف: 
 هـ  138٧الطبعة الثالثة، ، العثمانية

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف: ، لجمموع الفتاوى .130
جممع امللك فهد لطباعة املصحف ، الناشر: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، هـ(٧28

 هـ1416، الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية
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زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي )املتوىف:  يبأل ،اجملموع شرح املهذب .131
  اتريخ الطبعة.. بدون دار الفكر، ، )مع تكملة السبكي واملطيعي(هـ(6٧6

: املتوىفاحلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  يباحملكم واحمليط األعظم، أل .132
الطبعة األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، عبد احلميد هنداوي هحقق، هـ458

إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور احمليط يف اللغة، هـ 1421
  هـ(385د )املتوىف: ابلصاحب بن عبا

زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي خمتار الصحاح، ل .133
الدار  -املكتبة العصرية ، يوسف الشيخ حممد، حتقيق هـ(666الرازي )املتوىف: 

 هـ 1420اخلامسة، ، صيدا –النموذجية، بريوت 
دار ، هـ(264براهيم املزين )املتوىف: إمساعيل بن ُيىي بن إمساعيل، أبو إخمتصر املزين،  .134

 .هـ1410، عام بريوت –املعرفة 
ق: يق، حتهـ(458احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي )املتوىف:  يباملخصص، أل .135

 هـ 141٧ عام األوىل الطبعة، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، خليل إبراهم جفال

حممد علي بن أمحد بن  يب، ألواالعتقاداتمراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت  .136
 –دار الكتب العلمية ، هـ(456سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف : 

 .بريوت
عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مشائل ، لمراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع .13٧

الطبعة ، اجليل، بريوت دار، هـ(٧39القطيعي البغدادي، احلنبلي، صفّي الدين )املتوىف: 
 هـ1412األوىل، 
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رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ، مسائل اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حنبل .138
دار الفاروق ، ق: أبو عمر حمّمد بن عليٍّ األزهريّ يق، حته2٧5املتوىف:  الّنيسابوريّ 

 هـ 1434الطبعة األوىل، ، القاهرة –احلديثة للطباعة والنشر 
عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد  يبعلى الصحيحني للحاكم، ألاملستدرك  .139

بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا، هـ(405

 ه1411
هـ(، حتقيق: 505حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  املستصفى، أليب حامد حممد بن .140

 .هـ1413العلمية، الطبعة األوىل،  حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب
عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  يب، ألبن حنبل مسند اإلمام أمحد .141

، لقاهرةا –دار احلديث ، ق: أمحد حممد شاكريق، حتهـ(241أسد الشيباين )املتوىف: 
 هـ1416الطبعة األوىل، 

هـ(، رتبه على األبواب 204مسند اإلمام الشافعي، إدريس بن العباس )املتوىف:  .142
 هـ13٧0لبنان، عام  –لعلمية، بريوت الفقهية: حممد عابد السندي، دار الكتب ا

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون مشارق األنوار على صحاح اآلاثر،  .143
 م19٧8عام  املكتبة العتيقة ودار الرتاث، هـ(544الفضل )املتوىف: اليحصيب السبيت، أبو 

ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، املصباح املنري من غريب الشرح الكبري،  .144
 .بريوت –املكتبة العلمية ، هـ(٧٧0أبو العباس )املتوىف: حنو 
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منتدى إقرأ مصطلحات املذهب الشافعي، إعداد الدكتور كمال صادق ايسني لك،  .145
 الثقاف، طبعة جديدة ومزيدة، بدون سنة الطبعة.

بكر بن أيب  أيب(، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثرمصنف ابن أيب شيبة ) .146
، هـ(235شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 

 ه1409 األوىلالطبعة ، الرايض –مكتبة الرشد ، ق: كمال يوسف احلوتيقحت
هـ( من بداية الباب الثاين ٧10املطلب العايل شرح وسيط الغزايل البن الرفعة )ت  .14٧

للباحث:  )امن كتاب الشهادات إىل هناية اخلامس من الكتاب نفسه )دراسة وحتقيق
 ه.1435، عام د. حممد ُيي النجيمي، إبشراف إمساعيل بن صاحل بن يوسف الزهراين

هـ( من بداية ٧10وسيط اإلمام الغزايل البن الرفعة )ت: املطلب العايل يف شرح   .148
دراسة وحتقيقاً، مع املقارنة  -الباب الثاين يف االستجمار إىل آخر الباب الرابع يف الغسل 

د.  أ.، إبشراف: عبد الباسط بن حاج عبد الرمحن، للباحث: بكفاية النبيه البن الرفعة
 . ه1420، عام انيف بن انفع ضيف هللا العمرى

هـ( من بداية ٧10املطلب العايل يف شرح وسيط اإلمام الغزايل البن الرفعة)ت:   .149
دراسة  -الباب الثالث من كتاب احليض إىل هناية الباب األول من كتاب الصالة 

د. ابراهيم بن يوسف حممد ، للباحث: أمحد موسى أمحد موسى، إبشراف وحتقيقا
 ه.1422. عام املغرييب

شرح وسيط اإلمام الغزايل أليب العباس جنم الدين أمحد بن حممد بن املطلب العايل يف  .150
هـ من بداية الباب السادس من كتاب الشهادات إىل هناية الركن الرابع ٧10الرفعة ت 

، احلسن مصطفي امساعيل سيدللباحث:  دراسة وحتقيقا -من كتاب الدعوى والبينات 
 ه.1436، عام ريأ.د. امحد بن عبدهللا حممد الفويه العمإبشراف 
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( من بداية الفصل الثاين ٧10املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل البن الرفعة )ت  .151
من الباب الرابع من كتاب أدب القضاء إىل هناية الباب األول من كتاب الشهادات ـ 

أ.د. عواض ، إبشراف محديعبد هللا بن حاسن بن حمسن األاحث: للب دراسة وحتقيقا ـ
 ه.1435، عام بن هالل مريزيق العمري

معجم اصطالحات الصوفية لعبد الرزاق الكااثين، حتقيق وتقدمي وتعليق الدكتور عبد  .152
 م.1992-ه1413العال شاهني، دار املنار، الطبعة األوىل 

عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي  أيب ،شهاب الدينل معجم البلدان لشهاب الدين، .153
 م1995الطبعة الثانية، ، دار صادر، بريوت، هـ(626احلموي )املتوىف: 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم املعجم الصغري، ل .154
 املكتب اإلسالمي ،، ق: حممد شكور حممود احلاج أمريريق، حتهـ(360الطرباين )املتوىف: 

 ه1405الطبعة األوىل، ، بريوت ، عمان -دار عمار 
القاسم  سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيباملعجم الكبري، ل .155

 –مكتبة ابن تيمية ، محدي بن عبد اجمليد السلفي، حتقيق هـ(360الطرباين )املتوىف: 
 .الطبعة الثانية، القاهرة

أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  توركد معجم اللغة العربية املعاصرة، لل .156
 هـ1429األوىل،  الطبعة، عامل الكتب، هـ( مبساعدة فريق عمل1424

جامعة  ،حممود عبد الرمحن عبد املنعم كتورد ، للمعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية .15٧
 .دار الفضيلة، األزهر

الدمشق )املتوىف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغن كحالة معجم املؤلفني، ل .158
 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -مكتبة املثىن ، هـ(1408

https://thesis.iu.edu.sa/home/ThesisDetails/173501460
https://thesis.iu.edu.sa/home/ThesisDetails/173501460
https://thesis.iu.edu.sa/home/ThesisDetails/173501460
https://thesis.iu.edu.sa/home/ThesisDetails/173501460
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)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد  جممع اللغة العربية ابلقاهرةاملعجم الوسيط،  .159
 .دار الدعوة، عبد القادر / حممد النجار(

ألوىل عام معجم يف مصطلحات فقه الشافعية ، لسقاف بن علي الكاف، الطبعة ا .160
 هـ141٧

دار النفائس للطباعة ، حامد صادق قنييبو حممد رواس قلعجي معجم لغة الفقهاء،  .161
 هـ 1408الطبعة الثانية، ، والنشر والتوزيع

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم،  .162
القاهرة  -مكتبة اآلداب ، دةق: أ. د حممد إبراهيم عبايق، حتهـ(911السيوطي )املتوىف: 

 ـه1424الطبعة األوىل، ، / مصر

احلسني )املتوىف:  محد بن فارس بن زكرايء القزوين الرازي، أيب، ألمعجم مقاييس اللغة .163
 هـ1399 عام دار الفكر، ق: عبد السالم حممد هارونيق، حتهـ(395

على، أبو الفتح، ناصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن املغرب يف ترتيب املعرب، ل  .164
طَرِّزِّّى )املتوىف: 

ُ
 .دار الكتاب العريب، هـ(610برهان الدين اخلوارزمي امل

الفضل زين  حافظ أيبللاملغىن عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار،  .165
ه(، 806)املتويف  املصري، الشافعي الدين عبد الرحيم بن احلسني ، الكردي الرازانين

 هـ 1415عام  الرايض – مكتبة طربية، عبد املقصود حتقيق: أشرف
شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب ، لمغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .166

 هـ1415الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية، هـ(9٧٧الشربين الشافعي )املتوىف: 
فق الدين عبد هللا بن حممد مو  يب(، ألاملغن شرح خمتصر اخلرقياملغن البن قدامة ) .16٧

اعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة أمحد بن حممد بن قدامة اجلمّ 
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الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي والدكتور عبد  حتقيق:، هـ(620املقدسي )املتوىف: 
 ه.1433الفتاح حممد اجللو، دار عامل الكتب عام 

عبد هللا، الكاتب البلخي اخلوارزمي  أمحد بن يوسف، أيبمد بن مفاتيح العلوم، حمل .168
 .الثانية الطبعة، دار الكتاب العريب، إبراهيم األبياري، حتقيق هـ(38٧)املتوىف: 

احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق  يب، ألمقاالت اإلسالميني واختالف املصلني .169
موسى األشعري )املتوىف:  بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة بن أيب

 هـ 1426الطبعة األوىل، ، املكتبة العصرية، ق: نعيم زرزوريق، حتهـ(324
زكراي ُيىي بن إبراهيم  يب، ألمنازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد .1٧0

ق: يق، حتهـ(550بن أمحد بن حممد أبو بكر بن أيب طاهر األزدي السلماسي )املتوىف: 
 هـ1422الطبعة األوىل، ، مكتبة امللك فهد الوطنية، عبد الرمحن قدح حممود بن

عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر  يباملنثور من القواعد الفقهية، أل .1٧1
 هـ1405الطبعة الثانية، ، وزارة األوقاف الكويتية، هـ(٧94الزركشي )املتوىف: 

زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف النووي  يب، ألمنهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه .1٧2
الطبعة األوىل، ، دار الفكر، ق: عوض قاسم أمحد عوضيق، حتهـ(6٧6)املتوىف: 

 هـ1425
احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري اجلرجاين، املنهاج يف شعب اإلميان،  .1٧3

الطبعة ، ار الفكرد، ق: حلمي حممد فودةيق، حتهـ( 403أبو عبد هللا احلَلِّيمي )املتوىف: 
 هـ1399 عام األوىل

اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  يب، ألاإلمام الشافعي فقهاملهذب يف  .1٧4
 ه.1416بريوت، لبنان عام – دار الكتب العلمية، هـ(4٧6)املتوىف: 
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 ٧٧2مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي )املتوىف: املهمات يف شرح الروضة والرافعي،  .1٧5
الدار  -مركز الرتاث الثقايف املغريب ، أمحد بن عليو  به: أبو الفضل الدمياطياعتىن ، هـ(

 عام الطبعة األوىل، لبنان –بريوت  -دار ابن حزم و  اململكة املغربية، -البيضاء 
 هـ1430

بريوت،  –موسوعة املدن العربية واإلسالمية، للدكتور ُيي شامي، دار الفكر العريب  .1٧6
 م.1993لبنون، الطبعة األوىل 

كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي النجم الوهاج يف شرح املنهاج،   .1٧٧
، ق: جلنة علميةيق، حتدار املنهاج )جدة(، هـ(808الدَّمِّريي أبو البقاء الشافعي )املتوىف: 

 هـ1425األوىل الطبعة
مد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن النظم املستعذب يف تفسري غريب املهذب، حمل  .1٧8
دراسة وحتقيق وتعليق: د. ، هـ(633عبد هللا، املعروف ببطال )املتوىف:  طال الركيب، أيبب

 م1991عام ، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، مصطفى عبد احلفيظ َساملِّ 
الفرج )املتوىف:  دامة بن جعفر بن قدامة بن زايد البغدادي، أيبنقد الشعر، لق  .1٧9

 ه1302 ، عامالطبعة األوىل ،قسطنطينية –مطبعة اجلوائب ، هـ(33٧
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،   .180

 عامط أخرية  :طبعة، دار الفكر، بريوت، هـ(1004شهاب الدين الرملي )املتوىف: 
 هـ1404

، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلوين، لهناية املطلب يف دراية املذهب  .181
حققه وصنع فهارسه: أ. ، هـ(4٧8املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف:  أيب

 هـ1428الطبعة األوىل، ، دار املنهاج، د/ عبد العظيم حممود الّديب
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د الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمل  .182
حتقيق: طاهر  ،هـ(606الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: بن حممد ابن عبد الكرمي 

 هـ1399بريوت،  -املكتبة العلمية ، حممود حممد الطناحيو أمحد الزاوى 

هلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة ا  .183
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 فهرس احملتوايت

 3…....….……………………………………… ملخص الرسالة

 5 .…..….……………………………………………املقـــدمــة 

 6 ..…....…………………………………………… االفتتاحية

 8 ....……………........…………أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية 

 10 …....….…….......…………………………الدراسات السابقة

 13...….....………….....…………………………خطة البحث 

 15 …....…...……………....……………………منهج التحقيق 

 18 .............……....…….......…………………دير.الشكر والتق

 20 ........…..…........….......……………: قسم الدراسة ّولالقسم األ

 21 ................……………: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب ّولاألاملبحث 

 22 ................….……………: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته ّولاملطلب األ

 23... ………….……………………………املطلب الثاين: مولده. 

 24....... ...........………………………املطلب الثالث: نشأته العلمية. 

 25....... ........………………………شيوخه، وتالميذه. املطلب الرابع: 

 28... ......………………مية، وثناء العلماء عليه. املطلب اخلامس: مكانته العل
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 30...... ...........………………املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي. 

 31... .............……………………………املطلب السابع: مؤلفاته. 

 32 ...……….……………………………… املطلب الثامن: وفاته.

 33.. .....….…املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب 

 34 ...…..……….…لكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف.: حتقيق اسم اّولاملطلب األ

 3٧... …........………………املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية. 

 38... ........…………………منهج املؤلف يف النص احملقق.  املطلب الثالث:

 42.......... ...……………املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق. 

 51.......... ......……………املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق. 

 58 …......………………املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية واماذج منها. 

 62 ...........…….….………………………من النسخ اخلطية. اماذج

 68.. .............……………………………القسم الثاين: النص احملّقق.

 69 .............................................................. كتاب الشهادات

 ٧0 .................................... الصفات املعتربة يف الشاهد مطلقا :ّولالباب األ

 ٧0 ................................................................ : التكليفّولاأل

 ٧0 ................................................................... الثاين: احلرية

 ٧1 ................................................................الثالث: اإلسالم
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 ٧1 .................................................................. الرابع: العدالة

 ٧9 ............... املعصية الكبرية توجب الفسق والصغرية ال توجبه إال مع اإلصرار: فصل

 100 ...................................................... الكالم وسيلة إىل املقاصد

 105 .......................................... غدا نوى العدل أنه يواقع كبرية إذا: فرع

 105 ..................................... قد يكون الشيء يف الظاهر معصيةً : فرع اثن

 106 ......................................................................... فروع

 106 ....................................................... : اللعب ابلشطرنجّولاأل

 112 .................................................... الفرع الثاين: يف اللعب ابلنرد

 113 .............................................. الفرع الثالث: اللعب ابحلزة، والقرق

 114 ....................................................... الفرع الرابع: اختاذ احلمام

 115 .............. الفرع اخلامس: اخلمرة اليت مل يشبها ماء، وال طبخت بنار، حرام إمجاعا

 115 ................................................................ يف شرب النبيذ

 118 ........................... إليها  الفرع السادس: استعمال آالت املالهي واالستماع

 131 ......................................................... نظم الشعريف السابع: 

 131 .................... ، ُيرم إذا اقرتن بثالثة أسباب: أن يكون بغري أحلانّولالقسم األ

 131 ................................ أحدها: أن يكون فيه هجاء فيحرم انشاؤه وانشاده

 132 .................. ابطنة.وصف أعضاء امرأة معينة، ظاهرة أو أن يكون فيه واثنيها: 

 133 ................. واثلثها: إن فحش فيه بذكر ما ال ينبغي ذكره، والقذف إن صرح به



 لقمولي دراسة وتحقيقالنجم الدين ا الجواهر البحرية 

 481 
 

 134 .............................. ؟كذاب، هل يكون   طنب الشاعر يف املدح واملراقةإذا أ

 136 .......................... وهو الغناء :واستماعه ابألحلان الشعر الثاين: انشادالقسم 

 138 ......................................................................... فروع

 138 ............................................................. احلِّداءيف :  ّولاأل

 139 .............................................................. الرَّْقصُ يف الثاين: 

 141 ........................................................... لسماعالثالث: عن ا

 142 ............................... ومكروه ،إىل مندوب، ومباح، وحمرمينقسم السماع  

 144 ............................... منهم السامعني واملسموع ابختالفالسماع  خيتلف

 146 .......................................................... أحدها: العارفون ابهلل

 14٧ .................................................... الثاين: من غلب عليه الرجاء

 14٧ ...................................... : من غلب عليه احلب، وهو قسمانالثالث

 14٧ .......................................... الرابع: من غلب عليه التعظيم واإلجالل

 148 ....................................... هوى مباح القسم اخلامس: من يغلب عليه

 148 ............................................. هوى حمرم السادس: من يغلب عليه

 148 ..................... من هذه األقسام الستة شيًئاالسابع: من قال ال أجد يف نفسي 

 149 ........................................ الفرع الرابع: حتسني الصوت بقراءة القرآن

 150 ................................................... لبس احلرير وافرتاشه اخلامس:

 150  ................................................... املروءةيف الوصف اخلامس: 
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 153 .......................................................... املروءة ثالثة أضرب: 

 159 ......... تقبل شهادة السفيه إذا كان سفهه التبذير وهو متصف بصفات العدالة: فرع

 159 .......................................... االنفكاك عن التهمة :السادسالوصف 

 159 ................ : أن يتضمن الشهادة جرَّ نفع الشاهدِّ أو َدْفع ُضرِّ عنهّولالسبب األ

 159 ........................................................................ فاجلَرُّ 

 166 ........................................................................ فرعان

 166 ................................... أحدمها: لو شهد أحد الورثة بدين على مورثهم

 168 .......... هبا أيضا فشهد املشهود هلما للشاهدين ،الثاين: لو شهد اثنان الثنني بوصية

 1٧0 ......................................................... السبب الثاين: البعضية

 1٧4 ....................................................... اخلصومة :السبب الثالث

 1٧4 ...................................... : أن تكون العداوة ألمر دنيويّولم األالقس

 1٧8 ......................................................................... فروع

 1٧8 .......................... : لو شهد على ميٍِّّت وهو خصُم وارثِّهِّ : قال الروايينّولاأل

 1٧8 .................. الثاين: لو سعى رجل آخر إىل السلطان فشهد عليه عقيب السعاية

 1٧9 .......................................... الثالث: تقبل شهادة العدّو لعدوِّه قطعا

 180 ............................................. م الثاين: أن تكون العداوة دينيةالقس

 183 ......................... تقبل شهادته قطعا الأهل البدعة  الذي يكفر منالتفريع: 

 190 ..................................... شروط شهادة أهل األهواء والبِّدَع بستَّةِّ  تقبل
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 191 ........................................................................ فرعان

 192 .....................................  فشده عليه بقتل من استباح دم غريه: ّولاأل

 192 ....................... : احملبة ثالثة مستحبة، ومباحة، ومكروهةاملاورديالثاين: قال 

 192 ............................................ والبغض؛ مستحب، ومكروه، ومباح.

 193 ....................................... وكثرة الغلط والسهو السبب الرابع: التغافل

 193 ............................................. السبب اخلامس: التغريُّ بردِّّ الشهادة.

 196 ............... : لو شهد فرعان على شهادة أصل فردت شهادهتما لفسق األصلفرع

 196 .......................................... احلرص على الشهادة :السبب السادس

 196 .............................................................. واحلقوق ضرابن:

 196 ............................................... ما هو حّق حْمٌض لألدميِّّ  :أحدمها

 199 ........................................ الضرب الثاين: ما هو حق حمض هلل تعاىل

 202 ......................................................................... فروع

 203 ............................................... : ما تقبل فيه شهادة احلسبةّولاأل

 204 ...................... الثاين: لو جاء عبدان إىل القاضي وقاال أن سيدان أعتق أحدان

 204 ..........….......................................... املختبئالثالث: شهادة 

 205 ..........……............أمرين آخرين ترد هبا هبا الشهادة ........الرابع: ذكر 

 206 ....................................... شهادة القروي على البدوي قبول اخلامس:

 206 .......................... شهادة القاذف بعد التوبة الظاهرة والباطنة قبولالسادس: 
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 206 .......................................................... ناتدقاع وفيها :خامتة

 206 ....................... من قبوهلا متنعالشهادة يف األوصاف املعتربة  أضداد: امهاإحد

 210 ........................……....التوبة قسمان: ............................

 210 ..................................................... التوبة الباطنة ّولالقسم: األ

 210 ..................................... ذنب ال يتعلق به حق آدمي :ّولفالضرب األ

 214 ............................ يرّده إىل صاحبه، ما يتعلق به حق آدمي الضرب الثاين:

 216 .......  ؟يستحقه يف اآلخرةالذي من ستحق واستحقه وارث بعد وارث، فإذا مات امل

 221 ......... ه أن خيربه أبنه أخذه على وجه السرقةوردّ  مااًل فائدة: ال جيب على من سرق 

 221 ..................................................... القسم الثاين: التوبة الظاهرة

 221 ............................................ غري القذفالتوبة من : ّولالضرب األ

 222 ................................................ الضرب الثاين: التوبة من القذف

 22٧ .......... قاعدة الثانية: إذا حكم القاضي بشهادة اثنني مث ابن له أهنما ليسا بعدلنيال

 231 ......... لو قال القاضي بعد احلكم بشهادة شاهدين: ابن يل أهنما كاان فاسقني: فرع

 232 .................................... ما يعترب يف العدد يف الشهادات:  الباب الثاين

 233 ................................................. الشهادة على الزان املرتبة األوىل:

 233 ...................................................أحدها: أن يذكروا الزِّان مفسًَّرا

 234 .......................................................... الثاين: تعيني املزىن هبا

 234 ........................................................ ذكر مكان الزانالثالث: 
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 235 ........................... يكفي فيه شاهدان يف أصح :اإلقرار ابلزِّان الشهادة على

 238 ....................................... ال ميتنع الشهادة بتقادم العهد يف الزان: فرع

 239 ...................................... ما ال يثبت إال بشهادة رجلني :املرتبة الثانية

 243 ..................................... ما يثبت بشهادة رجلني وامرأتني املرتبة الثالثة:

 24٧ ................................................. الصور اليت تعترب من هذه املرتبة

 251 ....................................... ما ال يطلع عليه الرجال غالبااملرتبة الرابعة: 

 254 ........................................................ : يتضمن مسألتنيفصل

 254 ..................... أحدمها: ادعى حقا على إنسان، وشهد له به شاهدان ومل يزكيا

 25٧ .................................. لو تلَِّفْت العنُي املرتوكُة عند عدٍل إىل التزكية: فرع

 261 ..................................... ملن؟ الثمرة والغلة احلادثتان بعد الشهادة: فرع

 261 .................... مستند علم الشهادة، ويف حتمل الشهادة وأداءها. :الباب الثالث

 262 ................................................................. وفيه فصالن 

 262 ..................................... : يف بيان ما يستند إليه الشاهدّولالفصل األ

 262 .................................... : ما يكفي فيه البصر دون السمعّولالقسم األ

 263 .......................................... والثاين: ما ُيتاج إىل البصر والسمع معا

 264 .........................................................اختلفوا يف مسائل منها

 264 ......................................................... مسألة الضبطةاألوىل: 

 264 ............................. الثانية: يف قبول رواية األعمى فيما مسعه يف زمن عماه
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م أعمىهل الثالثة:   266 ........................................ ؟جيوز أن يكون املتَـْرجِّ

 266 ........................................... ؟شهادةالتحّمل البصري ي كيفالرابعة:  

 269 ......................................................................... فروع

 269 .................... : لو مسِّع شاهدان يشهدان أبن زيدا وكَّل عمرا يف بيع دارهّولاأل

 2٧0 ....................... الثاين: لو حضر عند عقد النكاح، زعم املوجب أنه ويّل املرأة

 2٧0 .......................... الثالث: كما أن املشهوَد عليه اترة تقع الشهادة على عينه

 2٧2 ................... ادا على الصوتالسادس: ال جتوز الشهادة على املرأة املتنقبة اعتم

 2٧6 ....................... لو شهد على امرأة ومل يذكر أنه رآها ساترة على وجهها: فرع

 2٧6 ......................................... لو قامت بينة على عني انسان: فرع اثن

 2٧8 .............الو شهدوا على امرأة ابمسها، ونسبها، ومل يتعرضوا ملعرفة عينه: فرع اثلث

 2٧8 .................................... القسم الثالث: ما ُيتاج إىل السمع دون البصر

 284 ................................................. صفة التسامع يف النسب: فصل

 28٧ ......................................................... تضمن مسائلي :فصل

 293 ............................... : يف قبول شهادة األعمى فيما ثبت ابإلستفاضةفرع

 295 ............................. : ما جيوز الشهادة به اعتمادا على اإلستفاضةفرع آخر

 295 ...................................................... له إملام ابلباب :فرع اثلث

 304 ......................................................................... فروع

 304 .............. ولو تذكر أنّه وارث فالن امليت بنُ افالن : لو قامت بينة على أن ّولاأل
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 305 ................ : القياس؛ أن ال يصح الضمان قبل دفع املال إليهالثاين: قال الروايين

 305 ............... الثالث: لو شهد شاهدان لعمرو أبنه وارُث زيد ال نعرف له واراث سواه

 305 ................. الرابع: لو قامت بينة على إقرار املورث أبنه ال وارث له سوى هؤالء

 306 ................................... ؛ وفيه مسائليف أحكام الشهادة :الفصل الثاين

 30٧ ....................................................... األوىل: يف حتملها وأدائها

 30٧ ............................................... القيد األّول: قصد حتمُّل الشهادة

 308 ............................ القيد الثاين: التعيني. فإذا مل يكن يف الواقعة إال شاهدان

 310 .......................................... القيد الثالث: أن يدعى من مسافة قرِّْيبة

 313 . ....................…..................اختلف األصحاب يف ثالثة قيود آخر

 313 .................…................................عدالكون الشاهد  :أحدها

 314 ................................ : أن ال يكوَن به عذٌر مينعه من احلضورالثاينالقيد 

 315 ................................. : أن يكون القاضي املدعو إليه عداللثالثالقيد ا

 31٧ ........................................................................ فرعان

 31٧ .......................... عند األمري والوزير إذا ُدعَِّي إليه األداء: يلزم الشاهد ّولاأل

 318 ................... مث طلبه عفوت عن هذه الشهادةلو قال ذو احلق للشاهد الثاين: 

 318 ............................... املسالة الثانية: يف أخذ األجرة على التحمل واألداء.

 321 ............................. لو كان يف الواقعة شاهدان فأكثر وُدعي واحدٌ  :الثالثة

 321 ........................... ثرواية احلدي للسلف خالف يف جواز أخذ األجرة: فرع
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 322 ...................................... الرابعة: حتمل الشهادة من فروض الكفاايت

 324 ................................................................... متفرقة فروع

 329 ................................................... الشاهد واليمني :الباب الرابع

 332 ............................................................ ويف الباب مسائل:

 332 ...................................... : ادعى ورثة مّيت دينا أو عينا ملورثهمّوىلاأل

 33٧ ......................................... الثانية: لو حلف بعض الورثة مع الشاهد

 338 .................................................. الثالثة: إذا أخذ احلالف نصيبه

 339 .....................................الرابعة: لو أقام بعض الورثة شاهدين مبا ادعاه

 342 ........................... اخلامسة: ادعى ثالثة أن أابهم وقف عليهم هذه الضيعة

 343 ... تشريك. فإما أن يدعوا وقف ترتيب أو وقف، ثبت الوقف بشاهد ومينيإذا التفريع: 

 343 ............................................. : أن يدعوا وقف ترتيبّولالقسم األ

 344 ................................................... احلالة األوىل: أن ُيلفوا مجيعا

 349 .................................... الة الثالثة: أن ُيلف بعضهم وينكل بعضهماحل

 351 ........................................................................ فرعان

ب الوقف إليه وارٌث إال أوالده الثالثةّولاأل  352 ............. : لو مل يكن للميِّّت الذي ُنسِّ

 352 .................................. الثاين: لو ادعوا على رجل أنه وقف عليهم ضيعة

 352 .................................................... شريكتالقسم الثاين: وقف ال

 358 ............................... يد رجل سرقهما املسألة السادسة: جارية وولدها يف
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 359 .......................................... ولو كان يف يد رجل عبد بزعمه يسرتقه

 359 ......................... ، وفيه مخسة أطرافالشهادة على الشهادة :الباب اخلامس

 360 ............................................... : فيما جتوز فيه شهادة الفرعّولاأل

 361 ................................ وملعرفة ذلك ثالثة طرق، الطرف الثاين: يف التحمل

 361 ................................................ أحدها: أن يشهده على شهادته

 363 ..................................... الثاين: أن يسمعه يشهد عند القاضي الطريق

 364 .............................. الطريق الثالث: أن يبني شاهد األصل سبب الوجوب

 368 ................................... الطرف الثالث: يف الطوارئ على شهود األصل

 3٧2 ........................................................ الطرف الرابع: يف العدد

 3٧6 ................. في يف الشهادة ابلشهادة ابلزان اثنان أم ال بد من أربعةهل يك: فرع

ص لشهادة الفرع.  3٧8 ................................. الطرف اخلامس: يف العذر املرخِّّ

 382 ..................................... فرع؛ جيب على الفروع تسمية شهوَد األصول

 384 ......................................................................... فروع

 384 ....................... : لو ابتدأ الشاهد ابإلشهاد على شهادته من غري طلبّولاأل

 384 .............. الثاين: ال جيب على الشاهد إذا طلب أبن يشهد على شهادته اإلشهاد

 385 ........................ الثالث: إذا كان شاهد الفرع يعرف املشهود له أو عليه بعينه

 386 ............. رض كذا لفالناأل : إذا شهدت على شهادة رجل أنقال الروايين :الرابع

  386 ............................................ الرجوع عن الشهادة :الباب السادس
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، مثّ رجعوا، فإّما أن تكون الشهادة بعقوبٍة أو ُبضٍع أو مالٍ   386.....  إذا شهد الشهود حبقِّّ

 38٧ .............................. : أن تكون بعقوبة؛ وللرجوع ثالثة أحوالّولالنظر األ

 38٧ ....................................... احلالة األوىل: أن يكون قبله فيمتنع القضاء

 389 ........................... احلالة الثانية: أن يرجعوا بعد احلكم وقبل استيفاء العقوبة

 391 ......................................... احلالة الثالثة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة

 391 ...............................................إحداها: أن يقولوا تعمدان الكذب

 396 ................................................ أن يقولوا: أخطأان :الصورة الثانية

  400 ........... الصورة الثالثة: إذا قالوا: تعمدان الكذب عليه، لكن مل نعلم أنه يقتل بقولنا

 406...................................... ارك له كالعتقالطرف الثاين: فيما ال تد

 409 ......................................................................... فروع

 410 ........................ أحدها: لو رجعا بعد أن حكم القاضي بشهادهتما ابلطالق

 410 ....................................... الثاين: شهد على امرأة أهنا زوجة زيد أبلف

 410 .......ن احملكوم بشهادته صنف واحد أو صنفا لثالث: الرجوع املغرُِّم؛ إما أن يفرض

 410 ............................................. : أن يكون صنفا واحداّولالقسم األ

 412 ....................... أن يكون احملكوم بشهادته صنفان، ذكورا وإاناث :القسم الثاين

 416 ................ يف تعلق الضمان بشهود اإلحصان إذا رجعوا بعد الرجم :الفرع الرابع

 422 ........ شهادَة الشهودِّ الراجعني يَقبُل التداركَ الطرف الثالث: فيما إذا كان احملكوُم به 

 424 ......................................................................... فروع
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 424 .............................. : لو شهدا على أحد الشريكني أنه أعتق نصيبهّولاأل

 425 ..................................................... الثاين: لو شهدا بقتل خطأ

 425 .......................... الثالث: لو حكم القاضي بشهادة الفروع، مث رجعوا غرِّموا

 425 ......................................... الرابع: شهد أربعة على انسان أبربع مائة

 426 ................. ة، وآخر أبربعمائةلو شهد شاهد مبائة، وآخر مبائتني، وآخر بثالمثائ

 42٧ ........................................................ اخلامس: وقيل يف الباب

 432..................................................................... ارسـالفه

 433 ..................فهرس اآلايت ..............................................

 435 ......................................فهرس األحاديث .......................

 43٧ ...............................فهرس اآلاثر ..................................

 438 ............................................................... فهرس األعالم

 441 ............................................فهرس الكلمات الغريبة ............

 449 ...............................................................فهرس األماكن 

 450.. فهرس الكتب الواردة يف النص ...............................................

 452فهرس املراجع ................................................................ 

 4٧8.. ............................................................فهرس احملتوايت 


